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ٌجؽاظٚؼ (                –خ١بٔب   –اٌّؿ٠زب  -) اٌعوٓ                                               ُ٘جخ................ رهغً ِؼظُ ِكبزخ إقجب١ٔب -54  
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            ( ؼٚوٟ   -اٌسبخؿ اٌىج١ؽ –اإلٔع٠ؿ  –) األثالل                                 ِٓ اٌكالقً اٌدج١ٍخ فٟ نؽق أِؽ٠ىب اٌهّب١ٌخ.......  -:5

نّبالا ٚخٕٛثاب نؽق اٌمبؼاد رٕزّٟ إٌٝ إل١ٍُ إٌّبش............. 78 – 63إٌّبِك اٌٛالؼخ ث١ٓ ظائؽرٟ ػؽٌ  -4  

( ا١ًٌٕٟ -اٌزٕعؼا –اٌجسؽ اٌّزٛقّ  –اٌٍٛؼأكٟ  )                                                                                              

اٌزٕعؼا (        –ا١ًٌٕٟ  –اٌجسؽ اٌّزٛقّ  –) غؽة أٚؼثب                                        ٠ؼ١م ز١ٛاْ اٌؽٔخ فٟ إل١ٍُ ِٕبش..............   -5  

اٌّٛقّٟ (    –اٌٍٛؼأكٟ  –اٌّؼزعي نؽق اٌمبؼاد  –) اٌدجٍٟ                                       رٕزّٟ ِعغهمؽ إلل١ٍُ إٌّبش............... -6  

اٌجسؽ اٌّزٛقّ (      –ا١ًٌٕٟ  –اٌٍٛؼٔكٟ  –) اٌّٛقّٟ                         رٕزّٟ أندبؼ اًٌفًبف ٚاٌجٍِٛ إلل١ٍُ إٌّبش............. -7  

اٌزٕعؼا (  –غؽة أٚؼثب  –ا١ًٌٕٟ  –ِطبؼ ِٛاي اٌؼبَ ِب ػعا اإلل١ٍُ...... ) االقزٛائٟ خ١ّغ األلب١ٌُ إٌّبض١خ ا٢ر١خ ركمّ ػ١ٍٙب األ -8  

إٌف١ُخ (        –اٌّعاؼ٠خ  –اٌّطؽ١ِٚخ  –) اٌّٛق١ّخ                                      رٕزّٟ أندبؼ خٛؾ إٌٙع إٌٝ اٌغبثبد .............  -9  

           اٌّب٘ٛخٕٟ ( -اٌؿاْ  –اًٌفًبف  –) إًٌٛثؽ                                                     ..... ِٓ أندبؼ اٌغبثبد اٌّطؽ١ِٚخ... -:

اٌزٕعؼا (          –اٌٍٛؼأكٟ  –اٌّٛقّٟ  –) ا١ًٌٕٟ                                                       ِٓ األلب١ٌُ اٌسبؼح اإلل١ٍُ................ -;  

اٌزٕعؼا (  –اٌّؼزعي اٌجبؼظ  –اٌجسؽ اٌّزٛقّ  –) غؽة أٚؼثب                                 رّٕٛ اٌغبثبد إٌف١ُخ فٟ إل١ٍُ ِٕبش........... ->  

الثالرب (            –ا١ًٌٕ  –اٌىٛٔغٛ  –) األِبؾْٚ                      ..... ٠زّثً إل١ٍُ إٌّبش االقزٛائٟ فٟ لبؼح إفؽ٠م١ب فٟ زٌٛ........... -43  

اٌزٕعؼا (        –اٌّٛقّٟ  –غؽة اٌمبؼاد  –) ا١ًٌٕٟ                                                    ٠ؼ١م ز١ٛاْ اٌؽٔخ فٟ إل١ٍُ ِٕبش...... -44  

إًٌٛثؽ (        –اٌؿ٠زْٛ  –اٌجٍِٛ  –) اٌؿاْ                                                       ............. ِٓ أندبؼ إل١ٍُ اٌجسؽ اٌّزٛقّ.. -45  

رزهبثٗ غبثبد اٌجسؽ اٌّزٛقّ ٚاإلل١ٍُ ا١ًٌٕٟ فٟ أٔٙب...............      -46  

(  –ٔجبربرٙب ػجبؼح ػٓ ِسبٌت  –ظائّخ اٌطُؽح  –األغًبْ  ) ِزهبثىخ                                                           رٕفٍ أٚؼالٙب نزبءا   

إًٌبػ١خ (         –اٌزدبؼ٠خ  –اٌس١ٛا١ٔخ  –) إٌجبر١خ      ر١ّؿ إل١ٍُ إٌّبش اٌدجٍٟ ثبؼرفبع اٌكطر ٚو١ّخ اٌّطؽ أظٜ ٌزٕٛع اٌس١بح......... -47  

اٌّٛقّٟ (      –اًٌسؽاٚٞ  –االقزٛائٟ  –) اٌّؼزعي                                                     رٕزّٟ خؿؼ إٔع١ٔٚك١ب إٌٝ اإلل١ٍُ.....  -48  

اٌزٕعؼا (    –غؽة أٚؼثب  –اٌجسؽ اٌّزٛقّ  -) اٌّعاؼٞ اٌسبؼ                    ركمّ األِطبؼ ِٛاي اٌؼبَ فٟ اإلل١ٍُ إٌّبضٟ..............  -49

  

اٌٍٛؼأكٟ (     –ا١ًٌٕٟ  –اٌزٕعؼا  –) اٌّٛقّٟ                                       اٌمطج١خ اٌدٕٛث١خ ٠كٛظ٘ب إل١ٍُ إٌّبش...............اٌمبؼح  -:4  

اٌٍٛؼأكٟ (      –١ٕٟ اًٌ –اٌزٕعؼا  –) اٌمبؼٞ اٌجبؼظ                       ٠كّٝ إل١ٍُ إٌّبش اٌّؼزعي اٌجبؼظ نؽق اٌمبؼاد ثـ................ -;4  

أٚؼثب (         –آق١ب  –أِؽ٠ىب اٌدٕٛث١خ  –) إفؽ٠م١ب                                              ٠طزفٟ اإلل١ٍُ االقزٛائٟ فٟ لبؼح..................  ->4  

الثالرب (         –ا١ًٌٕ  –اٌىٛٔغٛ  –) األِبؾْٚ                رزّثً اٌغبثبد االقزٛائ١خ  فٟ لبؼح أِؽ٠ىب اٌدٕٛث١خ  فٟ زٌٛ................  -53  

         اٌّب٘ٛخٕٟ ( –اًٌفًبف  –اٌّطبِ  –) اٌؿاْ                                               ِٓ أندبؼ اٌغبثبد إٌف١ُخ................     -54

أٔزؽوبر١ىب ( -األِؽ٠ىز١ٓ  –أقزؽا١ٌب  –) آق١ب                                                            إٌٝ..........أزمً وث١ؽ ِٓ اٌؿٔٛج  -4  

اٌمٛلبؾ٠خ  ( –اٌؿٔد١خ  –اٌّغ١ٌٛخ  –) إٌٛؼظ٠خ                                 اٌؼ١ْٛ إٌّسؽفخ ا١ٌُمخ ِٓ اٌكّبد ا١ٌّّؿح ٌٍكالٌخ.... -5  

إٌٛؼظ٠خ (           –اٌّغ١ٌٛخ  –اٌمٛلبؾ٠خ  –) اٌؿٔد١خ                                ٕزّٟ لجبئً اٌجٛنّٓ ٚاٌٙٛرٕزٛد إٌٝ اٌكالٌخ.............. ر -6  

ٌّزٛقّ (          اٌجسؽ ا –اٌّغ١ٌٛخ  –اٌؿٔد١خ  –.) اٌمٛلبؾ٠خ   اٌهؼؽ األخؼع ٚاٌجهؽح اٌعاوٕخ ٚاألٔف اٌؼؽ٠ٍ ِٓ ضًبئى اٌكالٌخ...... -7  

اإلقى١ّٛ  (           –اٌّدّٛػخ األٌج١خ  –إٌٙٛظ اٌسّؽ  –) اٌجبٔزٛ                                           ِٓ ألكبَ اٌكالٌخ اٌؿٔد١خ...........   -8  

اٌهؼؽ اٌّزّٛج (    –اٌهفبٖ اٌغ١ٍظخ  –ٌؼ١ْٛ إٌّسؽفخ ا –) اٌهؼؽ األخؼع                          رز١ّؿ اٌكالٌخ اٌمٛلبؾ٠خ ثـ............... -9  

أقزؽا١ٌب (    –آق١ب  –أٚؼثب  –) إفؽ٠م١ب           اٌؿٔٛج لًبؼ اٌمبِخ ِٓ اٌكالالد إٌم١خ اٌزٟ ركىٓ يسؽاء وٍٙبؼٞ فٟ لبؼح..... -:  

اٌجبٔزٛ ( اإلقىٕعؼ٠خ   –اإلقى١ّٛ  –ّٛػخ إٌٛؼظ٠خ اٌّد –) اٌّدّٛػخ األٌج١خ          قىبْ غؽة ٚٚقّ أٚؼثب َّٓ..............   -;  

اٌمٛلبؾ٠خ (             –اإلقى١ّٛ  –اٌّغ١ٌٛخ  –) اٌؿٔد١خ                                اٌكالٌخ اٌزٟ رٕزهؽ فٟ خ١ّغ لبؼاد اٌؼبٌُ............... ->  

إٌٙٛظ اٌسّؽ (           –اٌجبٔزٛ  –اٌزٕدٛـ  –) اإلقى١ّٛ                  ....   وً ِب ٠ؤرٟ ٠ٕزّٟ ٌٍكالٌخ اٌّغ١ٌٛخ ثبقزٕثبء.............. -43  

اٌج١ُبء (               –اٌمٛلبؾ٠خ  –اٌؿٔد١خ  –) اٌّغ١ٌٛخ                               خّبػخ اٌزٕدٛـ فٟ ق١ج١ؽ٠ب رٕزّٟ ٌٍكالٌخ.............  -44  

أقزؽا١ٌب (                 –أٚؼثب  –إفؽ٠م١ب  –) آق١ب                         رزؽوؿ اٌكالٌخ اٌؿٔد١خ لؽة ظائؽح االقزٛاء فٟ لبؼح...............   -45  

اٌجؽؾش (          –آق١ب نّبي  –نّبي أٚؼثب  –) نّبي إفؽ٠م١ب                            رزؽوؿ اٌّدّٛػخ إٌٛؼظ٠خ فٟ ظٚي............... -46  

خ١ّغ ِب قجك (  –األقزؽا١ٌْٛ األي١ٍْٛ  –اإلقى١ّٛ  –ِٓ اٌكالالد اٌزٟ رٛخع ثًٛؼح ٔم١خ فٟ اٌّدزّؼبد اٌجعائ١خ ...) إٌٙٛظ اٌسّؽ  -47  

  ( اٌجٛنّٓ –اٌزٕدٛـ  –ّٛ اإلقى١ –) اٌجبٔزٛ                ٠ٕزّٟ......... إٌٝ اٌكالٌخ اٌّغ١ٌٛخ ٚرٛخع فٟ نّبي وٕعا ٚآالقىب     -48
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إفؽ٠م١ب ( –أقزؽا١ٌب  –أٚؼثب  -)أِؽ٠ىب اٌهّب١ٌخ                                                          أيغؽ لبؼاد اٌؼبٌُ قىبٔاب ٟ٘....... -4  

إٌٙع ا١ٕ١ًٌخ ( –اٌؼؽث١خ  –إٌٙع٠خ  -) اٌّال٠ٛ                                     ِٓ إٌّبِك ٔبظؼح اٌكىبْ فٟ آق١ب نجٗ اٌدؿ٠ؽح......  -5  

قًٙ ا١ًٌٓ ( -قًٙ ا١ٌبٔدزكٟ –قًٙ ِٕهٛؼ٠ب  –٠زؽوؿ اٌكىبْ فٟ................ ثٛقّ أٚؼثب                      )اٌكًٙ األٚؼثٟ  -6  

ظاض١ٍخ لبؼ٠خ  ( –ِؼزعٌخ إٌّبش  –يٕبػ١خ وجؽٜ  –) ؾؼاػ١خ ضًجخ   ِٕطمخ.....٠زؽوؿ اٌكىبْ فٟ ِٕطمخ اٌجس١ؽاد اٌؼظّٝ ألٔٙب  -7  

فؽو اٌؼًّ  ( -إًٌبػخ اٌّزمعِخ –ٚخٛظ اٌّؼبظْ  –) اػزعاي إٌّبش                            ٠زؽوؿ اٌكىبْ فٟ أٚغٕعا ثكجت......... -8  

اٌدٕٛث١خ (              -اٌهّب١ٌخ  –اٌهؽل١خ  –) اٌغؽث١خ                                                           ِٓ ألً اٌدٙبد قىبٔاب فٟ أٚؼثب..... -9  

خ٠ٛبٔب (               -فٕؿ٠ٚال  –اٌجؽاؾ٠ً  –) األؼخٕز١ٓ                                                    أوجؽ ظٚي أِؽ٠ىب اٌدٕٛث١خ قىبٔاب ٟ٘.... -:

   

األؼخٕز١ٓ (               –فٕؿ٠ٚال  –وٕعا  –) اٌجؽاؾ٠ً                                  زؽوؿ اٌكىبْ فٟ قٙٛي اٌجّجبـ فٟ ظٌٚخ................ ٠ -;  

ِىك١ىٛ (              – ق١عٟٔ –٠ٛ١ٔٛؼن  –) ِٛٔزؽ٠بي                             ٠زؽوؿ قىبْ وٕعا فٟ اٌّعْ اٌىجؽٜ ِثً ِع٠ٕخ..............  ->  

وً ِب قجك (              –اٌهّبي  –اٌغؽة  –) اٌعاضً                                            ٠مً ػعظ اٌكىبْ فٟ لبؼح أقزؽا١ٌب فٟ........... -43  

قٙٛي األٚؼ٠ٕٛوٛ (  –قٙٛي األِبؾْٚ  –ـ قٙٛي اٌجّجب –) ُ٘جخ اٌجؽاؾ٠ً  ِٕبِك ٠مً ثٙب اٌكىبْ فٟ لبؼح أِؽ٠ىب اٌدٕٛث١خ........ -44  

اٌثمبفٟ (     –اٌؿؼاػٟ  –اٌزدبؼٞ  –٠زؽوؿ اٌكىبْ فٟ أٚؼثب فٟ اٌّعْ اٌىجؽٜ إًٌبػ١خ ثكجت اٌزمعَ............) إًٌبػٟ  -45  

ب ثبٌكىبْ خؿ٠ؽح ......    -46 ِا       وٛثب( -ركّب١ٔب  –خبٚح  –) ِعغهمؽ                                            ِٓ أوثؽ إٌّبِك فٟ اٌؼبٌُ اؾظزب

اٌفؽاد  (      –اٌكٕع  –ا١ٌبٔدكزٟ  –) اٌدبٔح                     ٠زؽوؿ اٌكىبْ فٟ ِٕبِك اٌكٙٛي اٌف١ُ١خ ِثً قٙٛي ٔٙؽ.... فٟ ا١ًٌٓ -47  

اٌؽا٠ٓ  (       –اٌكٕع  –ا١ًٌٕ  –) اٌدبٔح                                                                 ٠زؽوؿ اٌكىبْ فٟ  قٙٛي ٔٙؽ.... فٟ إٌٙع -48  

إٌّطمخ اٌٛقطٝ(  –اٌُٙجخ اٌغؽث١خ  –اٌكٛازً اٌهّب١ٌخ  –) اٌكٛازً اٌهؽل١خ                         ٠زؽوؿ قىبْ أقزؽا١ٌب فٟ ........  -49  

إٌّبِك اٌّؽرفؼخ اٌكطر ثبٌعٚي اٌّعاؼ٠خ(  –اٌكٙٛي اٌف١ُ١خ  –اٌكٙٛي اٌكبز١ٍخ  –)إٌّبِك االقزٛائ١خ  ٠م١ب فٟ.........٠مً قىبْ إفؽ -:4  

إفؽ٠م١ب ( -آق١ب   -أٚؼثب  -  )أقزؽا١ٌب                                          أػٍٝ ١ًٔت ٌٍفؽظ ِٓ اٌعضً فٟ اٌؼبٌُ ٠ٛخع فٟ لبؼح........... -4  

أِؽ٠ىب اٌهّب١ٌخ (   -آق١ب     -أٚؼثب    -) أقزؽا١ٌب                                   لبؼح......... ألً لبؼاد اٌؼبٌُ فٟ ِؼعي اٌّٛا١ٌع            -5  

اٌزؼع٠ٓ ( -اٌؿؼاػخ  -إًٌبػخ  -) اٌزدبؼح                                  ٠ؽرفغ ِؼعي اٌّٛا١ٌع فٟ اٌعٚي إٌب١ِخ اٌزٟ رؼزّع ػٍٝ.........    -6                                    

أقزؽا١ٌب (   -آق١ب    -أٚؼثب   -) إفؽ٠م١ب                                                            أػٍٝ لبؼاد اٌؼبٌُ فٟ ِؼعي اٌٛف١بد........... -7  

ِج١ؼخ اٌؼًّ  (  -اٌؿٚاج اٌّجىؽ    -اٌىٛاؼس اٌطج١ؼ١خ   -) اٌؼبظاد ٚاٌزمب١ٌع        ٛاًِ اٌّؤثؽح ػٍٝ ِؼعالد اٌٛف١بد...........ِٓ اٌؼ  -8  

فؽٔكب (     -اٌجؽاؾ٠ً     -اٌك٠ٛع   -) ًِؽ                                  رؿظاظ ٔكجخ اٌكىبْ يغبؼ اٌكٓ فٟ ظٌٚخ ...........                -9  

إفؽ٠م١ب (  -أقزؽا١ٌب   -آق١ب   -) أٚؼثب                               ألً ٔكت ػٍٝ ِكزٛٞ اٌؼبٌُ ِٓ فئخ اٌجبٌغ١ٓ رٛخع فٟ لبؼح...........     -:  

إٌّبِك اٌؽػ٠ٛخ (  -اًٌسؽاء    -اٌؽ٠ف      -) اٌّعْ                                  ٠زؽوؿ قىبْ اٌعٚي اٌّزمعِخ فٟ........                -;  

األؼظْ  (  -اًٌِٛبي   -ا١ٌّٓ   -) قٛؼ٠ب                                         ِٓ اٌعٚي اٌؼؽث١خ غاد اٌؽػب٠خ اٌطج١خ اٌّؽرفؼخ ...........   ->  

إفؽ٠م١ب ٚآق١ب ( -أقزؽا١ٌب ٚإفؽ٠م١ب -إفؽ٠م١ب ٚأِؽ٠ىب اٌدٕٛث١خ -هّب١ٌخ ٚآق١ب٠زكبٜٚ ػعظ اٌٛف١بد فٟ وً ِٓ لبؼح..........  ) أِؽ٠ىب اٌ -43  

      أِؽ٠ىب اٌهّب١ٌخ ( -أٚؼثب   -إفؽ٠م١ب  -) آق١ب                                      لبؼح............... أػٍٝ لبؼاد اٌؼبٌُ فٟ ِؼعي اٌّٛا١ٌع      -44

      أٚؼثب ( -أقزؽا١ٌب  -إفؽ٠م١ب  -) آق١ب                                                 عي اٌٛف١بد فٟ لبؼح........  ٠زكبٜٚ ِؼعي اٌّٛا١ٌع ِغ ِؼ -45

      غؽة آق١ب ( –غؽة أٚؼثب  -نّبي آق١ب   -) نّبي أٚؼثب                                   أػٍٝ ٔكجخ ِٓ اٌكىبْ اٌجبٌغ١ٓ فٟ ظٚي........   -46

اٌّؽرفؼخ (      –إٌّطفُخ  –اٌّزٛقطخ  –) اٌفبئمخ                                     رؼزجؽ ًِؽ ِٓ اٌعٚي غاد اٌؽػب٠خ اٌطج١خ..............  -47  

ا١ٌٕدؽ (     –األؼظْ  –ؼٚق١ب  –)اٌٛال٠بد اٌّزسعح                                        ِٓ اٌعٚي غاد اٌؽػب٠خ اٌطج١خ اٌّؽرفؼخ................ -48  

اٌّؽرفغ (    –فٛق اٌّزٛقّ  –األلً ِٓ اٌّزٛقّ  –) إٌّطفٍ               رؼزجؽ اٌّىك١ه ِٓ اٌعٚي غاد اٌعضً االلزًبظٞ............  -49  

إث١ٛث١ب (    –فؽٔكب  –اٌكؼٛظ٠خ  –) ًِؽ                                     رؼزجؽ ظٌٚخ............. ِٓ اٌعٚي غاد اٌؽػب٠خ اٌطج١خ إٌّطفُخ  -:4  

٘ب٠زٟ (    –اٌّىك١ه  –اٌىٛٔغٛ  –) أٌّب١ٔب                                                رؼزجؽ غاد ِكزٜٛ الزًبظٞ ألً ِٓ اٌّزٛقّ ظٌٚخ    -;4  

ا١ًٌع (    -إًٌبػخ  -اٌؿؼاػخ  -) اٌؽػٟ                                        .             رؼزّع اٌعٚي غاد اٌعضً اٌّؽرفغ ػٍٝ ٔهبِ....... ->4  

فبئمخ (    –ِٕطفُخ  –ِؽرفؼخ  –) ِزٛقطخ                                                          رؼزجؽ اٌؽػب٠خ اٌطج١خ فٟ األؼظْ............    -53  

إفؽ٠م١ب (   -آق١ب   -أِؽ٠ىب اٌدٕٛث١خ  -)أقزؽا١ٌب                                  ...........ؽظ ِٓ اٌعضً فٟ اٌؼبٌُ ٠ٛخع فٟ لبؼح.ألً ١ًٔت ٌٍف -54  
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التاريخ ثانيا   

اٌكٛظاْ ( -ا١ٌّٓ  –اٌؼؽاق  –) خٕٛة اٌهبَ                         رسبٌف ػٍٟ ثه اٌىج١ؽ ِغ اٌه١ص ظب٘ؽ اٌؼّؽ زبوُ............         -4  

١ٌج١ب ( -اٌسدبؾ  –اٌؼؽاق  –) اٌط١ٍح اٌؼؽثٟ                              ِٓ اٌجالظ اٌزٟ أضُؼٙب ػٍٟ ثه اٌىج١ؽ ٌسىّٗ............           -5  

( ;4 – :4 – 49  -48)                                                         اردٗ اٌؼثّب١ْٔٛ ٔسٛ اٌهؽق اٌؼؽثٟ ثعا٠خ اٌمؽْ............َ  -6  

ِسّع اٌفبرر  ( –ثبؼقجبٞ  –ِِٛبْ ثبٞ   –) اٌغٛؼٞ                                     آضؽ قال١ِٓ اٌّّب١ٌه ............ فٟ زىُ ًِؽ -7  

اٌفمؽاء ( -اٌفالز١ٓ  –األرؽان  –) اٌؼٍّبء                                               ِٓ...........رهىٍذ اٌطجمخ اٌٛقطٝ ؾِٓ اٌؼثّب١١ٔٓ  -8  

اٌف١ٕخ ( -اٌفم١ٙخ  –اٌؽ٠ب١َخ  –) اٌؼم١ٍخ                                                       الزًؽ اٌزؼ١ٍُ فٟ األؾ٘ؽ ػٍٝ اٌؼٍَٛ............ -9  

ب ٌـ...........  وبٔذ ا -: اٌٍّزؿ١ِٓ (        –اٌّّب١ٌه  –اٌكٍطبْ اٌؼثّبٟٔ  –) اٌفالز١ٓ                 ألؼٌ اٌؿؼاػ١خ فٟ اٌؼًؽ اٌؼثّبٟٔ ٍِىا  

    اٌمب٘ؽح (     –رجؽ٠ؿ  –ثغعاظ  –) ظِهك              أزًؽ ق١ٍُ األٚي ػٍٝ اًٌف١٠ٛٓ فٟ ِؼؽوخ خبٌع٠ؽاْ ٚظضً ػبيّزُٙ..........  -;

اٌٛيب٠خ (      –اٌّهبؼوخ  –االززىبؼ  –) االٔزفبع         وبْ اٌفالذ اًٌّؽٞ ٠ؿؼع األؼٌ فٟ ػٙع اٌؼثّب١١ٔٓ ػٓ ِؽ٠ك ............    ->  

ع٠ؽاْ (     خبٌ –ظ٠ٛ اٌجسؽ٠خ  –اٌؽ٠عا١ٔخ  –) ِؽج ظاثك               َ فٟ ِؼؽوخ.................... >483رسطُ األقطٛي اٌٍّّٛوٟ ػبَ  -43  

ِسّع ثه األٌفٟ (  –ظب٘ؽ اٌؼّؽ  –ِسّع أثٛ اٌع٘ت  –فهٍذ زؽوخ ػٍٟ ثه ٚػبظد ًِؽ ٚال٠خ ػثّب١ٔخ رسذ زىُ........) ِسّع وؽ٠ُ  -44  

خبٌع٠ؽاْ (     –نجؽاض١ذ  –اٌؽ٠عا١ٔخ  –) ِؽج ظاثك                                أيجسذ ًِؽ ٚال٠خ ػثّب١ٔخ ثؼع ِؼؽوخ..................  -45  

أثٟ ل١ؽ اٌجسؽ٠خ  (   –نجؽاض١ذ  –اٌؽ٠عا١ٔخ  –) ِؽج ظاثك          4849أزًؽ اٌؼثّب١ْٔٛ  ػٍٝ اٌّّب١ٌه فٟ ِؼؽوخ............... ػبَ  -46  

ػٍٟ ثه اٌىج١ؽ (   –ّؽ ظب٘ؽ اٌؼ –ِسّع أثٛ اٌع٘ت  –) ِسّع وؽ٠ُ                      ;4:9أيجر............ اٌسبوُ اٌفؼٍٟ ًٌّؽ ػبَ  -47  

اٌّّب١ٌه   (  -األرؽان   -اًٌّؽ٠ْٛ    -)  اإلٔد١ٍؿ                                  ..............أٚي ِٓ رًعٜ ٌٍسٍّخ اٌفؽٔك١خ فٟ ًِؽ -4  

َبع أًِ فؽٔكب فٟ ثكّ اٌك١طؽح ػٍٝ اٌجسؽ اٌّزٛقّ ثؼع..... -5  

ِٛلؼخ أثٟ ل١ؽ اٌجؽ٠خ ( -ِؼؽوخ أثٟ ل١ؽ اٌجسؽ٠خ  -فهً الزسبَ ػىب  -) ؼز١ً ٔبث١ٍْٛ                                                                 

نجؽاض١ذ  ( –إِجبثخ  –اٌدبِغ األؾ٘ؽ  –) زٟ ثٛالق         وبْ ِمؽ ثٛؼح اٌمب٘ؽح األٌٚٝ ..............                                       -6  

اإلقىٕعؼ٠خ  ( –نجؽا  –األؾ٘ؽ  –) ثٛالق                     انزعد ثٛؼح اٌمب٘ؽح اٌثب١ٔخ ضبيخ فٟ زٟ..............                          -7  

...        ِٓ األػّبي اٌىجؽٜ اٌزٟ لبَ ثٙب ػٍّبء اٌسٍّخ اٌفؽٔك١خ........ -8  

خ١ّغ ِب قجك (  –اوزهبف زدؽ ؼن١ع  –رؤ١ٌف وزبة ٚيف ًِؽ  –) إٔهبء اٌّدّغ اٌؼٍّٟ                                                       

اًٌؼ١ع (       –اإلقىٕعؼ٠خ  –ؼن١ع  –) اٌمب٘ؽح                                   ارجغ أ٘بٌٟ................. زؽة إٌّبٚنبد ٚاٌّؼبؼن اٌّزفؽلخ -9

       

اٌّكزؼّؽاد اٌجؽ٠طب١ٔخ (  –ض١ؽاد ٚاظٞ ا١ًٌٕ  –ِٛلغ ًِؽ –)ا٢ثبؼ اًٌّؽ٠خ      ٚخٙذ اٌسٍّخ اٌفؽٔك١خ أٔظبؼ أٚؼثب إٌٝ أ١ّ٘خ....... -:  

أثٛ ل١ؽ اٌجؽ٠خ (     –نجؽاض١ذ  –أثٛ ل١ؽ اٌجسؽ٠خ  -) إِجبثخ                                    غبظؼ ٔبث١ٍْٛ ًِؽ ثؼع ِؼؽوخ   ..............     -;  

ٍٔكْٛ (      –ٔبث١ٍْٛ  –و١ٍجؽ  –) ١ِٕٛ                                     لزً ق١ٍّبْ اٌسٍجٟ اٌمبئع.............. اٌفؽٔكٟ                             ->  

إثؽا١ُ٘ ثه (     –ِسّع وؽ٠ُ  –ِؽاظ ثه  –) ػّؽ ِىؽَ                   و. ٚأػعِزٗ ؼ١ِاب ثبٌؽيباػزمٍذ اٌمٛاد اٌفؽٔك١خ................ -43  

اإلقىٕعؼ٠خ (    –أثٟ ل١ؽ اٌجسؽ٠خ  –إِجبثخ  –نجؽاض١ذ  )        وبْ أٚي ٌمبء ػكىؽٜ ث١ٓ اٌّّب١ٌه ٚاٌسٍّخ اٌفؽٔك١خ فٟ ِٛلؼخ......... -44  

أثٟ ل١ؽ اٌجسؽ٠خ (    –ِؽج ظاثك  –إِجبثخ  –) اٌؽ٠عا١ٔخ                                        ِٛلؼخ................ظضً اٌفؽٔك١ْٛ اٌمب٘ؽح ثؼع  -45  

ثعأ ٔبث١ٍْٛ فؽٌ َؽائت ػٍٝ اًٌّؽ١٠ٓ ثؼع................                           -46  

ِؼؽوخ أثٟ ل١ؽ اٌجؽ٠خ (  –ِؼؽوخ إِجبثخ  –ِؼؽوخ أثٟ ل١ؽ اٌجسؽ٠خ  –) ثٛؼح اٌمب٘ؽح األٌٚٝ                                                            

ػٍٟ ثه  ( –اٌجؽظ٠كٟ  –ِسّع األٌفٟ  –) ضٛؼن١ع                                اضزبؼ اٌهؼت اًٌّؽٞ ِسّع ػٍٟ ٚا١ٌاب ثؼع ػؿي اٌٛاٌٟ -4  

ب ػٍٝ ًِؽلؽاؼ  -5 ّا ا١ٌٛٔبْ ( –فؽٔكب  –رؽو١ب  –) إٔدٍزؽا                                ضؽج ِٓ...... 38;١ٌٛ٠4ٛ  >رؼ١١ٓ ِسّع ػٍٟ زبو  

ثٛؼقؼ١ع  ( –ؼن١ع ٚاٌسّبظ  –اإلقىٕعؼ٠خ  –) اًٌؼ١ع                        َ فٟ.......... :3;4لبَٚ اٌهؼت اًٌّؽٞ زٍّخ فؽ٠ؿؼ ػبَ  -6  

رؽو١ب ( –ِمع١ٔٚب  –ؼٚق١ب  –) فؽٔكب                           فٟ............... 39;4غ  ٚال٠خ قب١ٌٔٛه اٌزٟ ػ١ٓ ِسّع ػٍٟ ٚا١ٌاب ػ١ٍٙب رم -7  

ِػثسخ اٌمٍؼخ   ( –ِسبٌٚخ ٔمٍٗ  –زٍّخ فؽ٠ؿؼ  –َ  37;4ظٙؽ ِسّع ػٍٟ أِبَ اٌهؼت اًٌّؽٞ وؽخً ػبظي أثٕبء......) ثٛؼح ِبؼـ   -8  

اٌع١ٕ٠خ  ( –اٌك١بق١خ  –اٌزدبؼ٠خ  –) اٌؼكىؽ٠خ                      زبٌٚذ ثؽ٠طب١ٔب ثكّ ٔفٛغ٘ب ػٍٝ ًِؽ ززٝ رطّئٓ ًٌّبٌسٙب.......... -9  

ب ثؼع اٌمُبء ػٍٝ..............  -: ِا ّب١ٌه  (   اٌّ –اٌفؽٔك١١ٓ  –اإلٔد١ٍؿ  –) اٌؿػبِخ اٌهؼج١خ                   أفؽظ ِسّع ػٍٟ ثسىُ ًِؽ رّب  

ؼن١ع (  –ظ١ِبِ  –أق١ِٛ  –)أقٛاْ                                     لبَ ِسّع ػٍٟ ثطٍغ ػّؽ ِىؽَ ِٓ ٔمبثخ األنؽاف ٚٔفبٖ إٌٝ............ -;  

اٌّع٠ٕخ إٌّٛؼح (   –ػىب  –قب١ٌٔٛه  –) خعح            39;4أيعؼ اٌكٍطبْ اٌؼثّبٟٔ فؽِبٔاب ثٕمً ِسّع ػٍٟ ٚا١ٌاب ػٍٝ......... فٟ ١ٌٛ٠ٛ  ->  
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ػّبي إًٌبػخ  ( -ػٍّبء األؾ٘ؽ  –اٌجعٚ  –) األػ١بْ              ِٓ اٌمٜٛ االخزّبػ١خ اٌزٟ أزٙٝ ٔفٛغ٘ب فٟ ػٙع ِسّع ػٍٟ...........  -4  

ػّبي إًٌبػخ  ( -اٌجعٚ –اٌّّب١ٌه  –) اٌزدبؼ                                      ظٙؽ...........ومٛح اخزّبػ١خ ِكزمؽح ثؼع ق١بقخ االززىبؼ -5  

اٌك٠ٛف ( –األؾثى١خ –اإلقىٕعؼ٠خ  –)ثٛالق                                                        رُ إٔهبء اٌّطجؼخ األ١ِؽ٠خ فٟ.................. -6  

ركغ( –ثّبٟٔ  –قجغ  -) قذ                                                                   .....ِع٠ؽ٠بد لكُ ِسّع ػٍٟ ًِؽ إٌٝ...... -7  

اٌهبَ  ( –ا١ٌٛٔبْ  –نجٗ اٌدؿ٠ؽح اٌؼؽث١خ  –) اٌكٛظاْ                                   أٚي زؽٚة ِسّع ػٍٟ اٌطبؼخ١خ وبٔذ فٟ........... -8  

وً ِب قجك ( –إًٌبػخ  –اٌؿؼاػخ  –) اٌزدبؼح             االززىبؼ ثٙعف ِٕبفكخ اٌعٚي األٚؼث١خ فٟ ِدبي ...........ِجك ِسّع ػٍٟ  -9  

ظ١ِبِ (      –اٌمب٘ؽح  –أقٛاْ  –.) اإلقىٕعؼ٠خ                        أٔهؤ ِسّع ػٍٟ ِعؼقخ ػكىؽ٠خ إلػعاظ اٌُجبِ فٟ ِع٠ٕخ............... -:  

ق١ف (  –وٍٛد ثه  –ؼفبػخ اٌطٙطبٚٞ  –) خّبي اٌع٠ٓ األفغبٟٔ      ِسّع ػٍٟ اٌجؼثبد إٌٝ أٚؼثب ٚوبْ.....ِٓ أثؽؾ أػُبئٙب أؼقً  -;  

خبٌع٠ؽاْ (     –ٔفبؼ٠ٓ  –ِؽج ظاثك  –) ظ٠ٛ اٌجسؽ٠خ                  َ  :5;4رسطُ األقطٛي اًٌّؽٞ فٟ ِؼؽوخ........... ثجالظ ا١ٌٛٔبْ  ->  

وؽ٠ذ (    –يم١ٍخ  –قب١ٌٔٛه  –) ِبٌطخ                                              زؽٚة ا١ٌٛٔبْ ثُُ خؿ٠ؽح.............. إٌٝ ًِؽ أزٙذ -43

  

ٛٔبْ (  ا١ٌ –اٌكٛظاْ  –اٌدؿ٠ؽح اٌؼؽث١خ  –) اٌهبَ                     أيجر ًٌّؽ ِىبٔٗ ػب١ٌخ ظ١ٌٚاًّب ثؼع زؽٚة ِسّع ػٍٟ فٟ...........  -44  

َ 73;4ضه١ذ اٌعٚي األٚؼث١خ ِٓ ؾ٠بظح ٔفٛغ ِسّع ػٍٟ فؼمعد ِغ اٌكٍطبْ اٌؼثّبٟٔ............. ػبَ   -45  

ارفبل١خ اٌكٛظاْ ( –ِؼب٘عح اٌؼؽ٠م  –ِؼب٘عح ٌٕعْ  –) يٍر اإلقىٕعؼ٠خ                                                                                     

ػجبـ األٚي ( –رٛف١ك  –إقّبػ١ً  –) قؼ١ع                                            ػؽفذ ًِؽ فٟ ػًؽ..... ظٙٛؼ أٚي ٚؾاؼح ِكؤٌٚخ -4  

اٌٛؾاح اٌّطزٍطخ  ( –اٌثٕبئ١خ اٌّؽالجخ  –ثؼثخ و١١ف  –أٚي ِظب٘ؽ اٌزعضً األخٕجٟ فٟ نؤْٚ ًِؽ اٌّب١ٌخ وبْ............) يٕعٚق اٌع٠ٓ  -5  

اٌسعٚظ اٌغؽث١خ ( –نجٗ اٌدؿ٠ؽح اٌؼؽث١خ  –اٌهبَ  –) األلب١ٌُ االقزٛائ١خ                    زبٚي إقّبػ١ً ِع إٌفٛغ اًٌّؽٞ إٌٝ............ -6  

فؽِبْ( –لؽاؼاد ٌدٕخ اٌزسم١ك  ->:;4بق١خ اٌالئسخ األق –لبَ اٌكٍطبْ اٌؼثّبٟٔ ثطٍغ إقّبػ١ً ثؼع يعٚؼ...........) اٌالئسخ ا١ٌِٕٛخ  -7  

إٌٍجٟ (    –و١١ف  –ٍِٕؽ  –) ٚٔدذ                                           َ ثؼثخ إٌٝ ًِؽ ثؽئبقخ............... 8:;4أؼقٍذ ثؽ٠طب١ٔب ػبَ  -8  

رٛف١ك (    –إقّبػ١ً  –قؼ١ع  –) ػجبـ                                                رُ إٔهبء ًٍِسخ اٌجؽ٠ع اًٌّؽ٠خ فٟ ػٙع.................   -9  

    رٛف١ك  ( –إقّبػ١ً  –ػجبـ  –) قؼ١ع                                                                      أػبظ................ فزر ظ٠ٛاْ اٌّعاؼـ  -:

    رٛف١ك  ( –إقّبػ١ً  –ػجبـ  –) قؼ١ع                                                          اٌك٠ٛف فٟ ػٙع............يعؼ اِز١بؾ زفؽ لٕبح  -;

اإلقّبػ١ٍ١خ (   –اٌّسّٛظ٠خ  –إٌٛثبؼ٠خ  –) اإلثؽا١ّ١٘خ                وبْ زفؽ رؽػخ........... نؽِاب ِٓ نؽِٚ اِز١بؾ زفؽ لٕبح اٌك٠ٛف  ->  

إثؽا١ُ٘ (    –إقّبػ١ً  –قؼ١ع  –) ػجبـ                           َ ثُ اقزعاْ ِٓ اٌّؽاث١ٓ األخبٔت    95;4ػمع.......... أٚي لؽٌ ػبَ  -43  

رٛف١ك (   –بػ١ً إقّ –قؼ١ع  –) ػجبـ                                           رُ إٔهبء ًٍِسخ اإلزًبء ٚاٌّكبزخ فٟ ػٙع.................   -44  

رٛف١ك (   –إقّبػ١ً  –قؼ١ع  –) ػجبـ                             رُ إٔهبء أٚي ضّ زع٠عٞ ث١ٓ اٌمب٘ؽح ٚاإلقىٕعؼ٠خ فٟ ػٙع................  -45  

ب ٌألؼٌ اٌؿؼاػ١خ فٟ ػٙع...............   -46 رٛف١ك (   –إقّبػ١ً  –قؼ١ع  –) ػجبـ                                             أيجر اٌفالذ ِبٌىا  

ٌدٕخ اٌزسم١ك ( –ثؼثخ و١١ف  –يٕعٚق اٌع٠ٓ  –رٕبؾي إقّبػ١ً ػٓ أ١ِبٔٗ ٚأ١ِبْ ػبئٍزٗ وبْ ِٓ ِطبٌت..............) اٌّؽالجخ اٌثٕبئ١خ  -47  

  

اٌكٛظاْ ( -قب١ٌٔٛه  –ق١هً  –)ق١الْ                               ثبٌٕفٟ إٌٝ.........رُ اٌسىُ ػٍٝ اٌّزآِؽ٠ٓ ػٍٝ ٚؾاؼح اٌثٛؼح اٌؼؽاث١خ  -48  

أٌّب١ٔب ( -اٌدؽاوكخ  –إٔدٍزؽا ٚفؽٔكب  –) اٌعٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ                            َٚغ رٛف١ك ٔفكٗ ِٕػ ثعا٠خ زىّٗ رسذ ق١طؽح......... -49  

إؼقبي رؽو١ب لٛح إلػبظح األِٓ ًٌّؽ ثـ ......ارفمذ اٌعٚي اٌؼظّٝ ػٍٝ َؽٚؼح  -:4  

ٌدٕخ اٌزسم١ك ( –ِؤرّؽ األقزبٔخ  –اٌّػوؽح اٌّهزؽوخ اٌثب١ٔخ  –) اٌّػوؽح اٌّهزؽوخ األٌٚٝ                                                                

ا ثبٌزؼجئخ اٌهؼج١خ ٌّكبٔعح اٌد١م ػىف...... -;4 قؼ١ع ثبنب( –اٌطع٠ٛٞ إقّبػ١ً  –ػّؽ ِىؽَ  –) ِسّع ػٍٟ   :3;4... ٌُ ٠ٙزُ ػؽاثٟ خ١عا  

َؼفذ اٌؽٚذ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍّمبر١ٍٓ وبْ ٔز١دخ......... ->4  

ِٕهٛؼ اٌطع٠ٛٞ  ( –الزسبَ إٔدٍزؽا لٕبح اٌك٠ٛف –ػؿي ػؽاثٟ –)ِٕهٛؼ اٌكٍطبْ اٌؼثّبٟٔ                                                              

 

ؼفٍ نؽ٠ف ِٕبلهخ ِدٍف إٌٛاة ١ٌٍّؿا١ٔخ ضٛفاب ِٓ االيطعاَ ثـ......... -53  

اٌؼؽاث١١ٓ  ( –اٌعٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ  –اٌعٚي األٚؼث١خ  –) اٌطع٠ٛٞ رٛف١ك                                                                                            
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جزّٙب اًٌؽ٠سخ فٟ......... ضالي اٌّػوؽح اٌّهزؽوخ األٌٚٝ أثعد إٔدٍزؽا ٚفؽٔكب ؼغ -54  

ػؿي رٛف١ك  ( –زً ِدٍف إٌٛاة  –ٔفٟ ػؽاثٟ  –) ػؿي اٌجبؼٚظٞ                                                                                         

ِسّع ػج١ع (  –ًِطفٝ وبًِ  –اٌجبؼٚظٞ  –) أزّع ػؽاثٟ         ؼخبٌٗ..............يّع ثمٛارٗ أِبَ اإلٔد١ٍؿ ززٝ اقزهٙع ٘ٛ ِٚؼظُ  -55  

  األقزبٔخ ( –ثبثً  –ف١١ٕب  –) ثبؼ٠ف                         َ    5;;4ػمع ِّثٍٛ اٌعٚي اٌؼظّٝ ِؤرّؽ......... ٌٍٕظؽ فٟ اٌّكؤٌخ اًٌّؽ٠خ  -56

إقّبػ١ً يعلٟ (  –ٔٛثبؼ  –ؼ٠بٌ  –) اٌجبؼٚظٞ                فٟ إقمبِ ٚؾاؼح..............َ  4;;4قجزّجؽ  >ٔدسذ ِظب٘ؽح ػبثع٠ٓ  -57  

ػعٌٟ ٠ىٓ (  –ػجع هللا إٌع٠ُ  –اٌجبؼٚظٞ  –) ِسّع ػج١ع               رُ اػزمبي ؾػّبء اٌثٛؼح اٌؼؽاث١خ ِب ػعا ضط١ت اٌثٛؼح..............  -58  

اًٌّؽ١٠ٓ ( -اٌّكزهبؼ٠ٓ اإلٔد١ٍؿ  –اٌٛؾاؼء  –) اٌطع٠ٛٞ                  ثؼع االززالي رُ إضُبع وً اًٌّبٌر اٌسى١ِٛخ ٌكٍطخ....... -4  

ِدٍف األِخ  ( –ِدٍف اٌهٛؼٜ  –ِدٍف إٌٛاة  –) اٌد١ّؼخ اٌزهؽ٠ؼ١خ                        ِٓ اٌّدبٌف اٌزٟ ظٙؽد ثؼع االززالي....... -5  

اٌعقزٛؼ ( -اإليالذ  –األِخ  –) إٌِٟٛ                                                                          أقف ًِطفٝ وبًِ زؿة........ -6  

عاؼـ ١ٍ١ٌخ (ِ –اٌعقزٛؼ  –ِدٍف إٌٛاة  –) ٔمبثبد اٌؼّبي          ِبٌت ًِطفٝ وبًِ ثـ........ثبػزجبؼٖ أظاح اٌسىُ اًٌبٌر فٟ ًِؽ -7  

ؼٚق١ب  ( –فؽٔكب  –إ٠طب١ٌب  –) أٌّب١ٔب                                                             َ ث١ٓ إٔدٍزؽا ٚ......  37>4ػمع االرفبق اٌٛظٞ  -8  

خٛؼقذ ( –ٚٔدذ  –وؽِٚؽ  –) ق١ّٛؼ                                                  أٚي ِؼزّع ثؽ٠طبٟٔ فٟ ًِؽ ثؼع االززالي ٘ٛ........ -9  

( ًِطفٝ إٌسبـ –ِسّع فؽ٠ع  –قؼع ؾغٍٛي  –) أزّع ػؽاثٟ             رٌٛٝ........ؾػبِخ اٌسؿة إٌِٟٛ ثؼع ٚفبح ًِطفٝ وبًِ    -:  

ًِطفٝ إٌسبـ (  –ؽاثٟ أزّع ػ –قؼع ؾغٍٛي  –) ًِطفٝ وبًِ    ؾػ١ُ ِٕٟٚ لبظ اٌسؽوخ ا١ٌِٕٛخ فٟ أٚاضؽ اٌمؽْ اٌزبقغ ػهؽ.... -;  

ِسّع فؽ٠ع (  –ًِطفٝ إٌسبـ  –قؼع ؾغٍٛي  –) ًِطفٝ وبًِ     ظػب إٌٝ إٔهبء ِعاؼـ ١ٍ١ٌخ ٌزؼ١ٍُ اٌؼّبي ٚاٌفمؽاء ِدبٔاب............ ->  

إٌٍجٟ (  –خٛؼقذ  –وؽِٚؽ  –) ٚٔدذ                                                  أظد زبظثخ ظٔهٛاٞ إٌٝ اقزمبٌخ اٌٍٛؼظ..................  -43  

ًِطفٝ إٌسبـ (   –ِسّع فؽ٠ع  –قؼع ؾغٍٛي  –) ًِطفٝ وبًِ                    ٔدر اٌؿػ١ُ......... فٟ ِٕغ ِع اِز١بؾ لٕبح اٌك٠ٛف  -44  

ِسّع فؽ٠ع  (–ًِطفٝ إٌسبـ  –قؼع ؾغٍٛي  –اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ ) ًِطفٝ وبًِ لبظ اٌؿػ١ُ......... اٌسؽوخ ا١ٌِٕٛخ ػمت ٔٙب٠خ اٌسؽة  -4  

خؽٚقذ  ( –وؽِٚؽ  –ٚٔدذ  –) إٌٍجٟ                              ............اٌّؼزّع اٌجؽ٠طبٟٔ اٌػٞ ؼفٍ قفؽ قؼع ؾغٍٛي إٌٝ ٌٕعْ ٘ٛ -5  

ثؽ١ٌٓ ( -األقزبٔخ  –ثبؼ٠ف  –) ٌٕعْ                    ........ٍر فٟ.َ ػؽٌ ل١ُخ ًِؽ ػٍٝ ِؤرّؽ اًٌ >4>4زبٚي قؼع ؾغٍٛي ػبَ  -6  

ػجع اٌطبٌك ثؽٚد ( –ػعٌٟ ٠ىٓ  –قؼع ؾغٍٛي  –) ًِطفٝ إٌسبـ ........َ ِغ ؼئ١ف ٚؾاؼء ًِؽ. 54>4أخؽد إٔدٍزؽا ِفبَٚبد  -7  

قؼع ؾغٍٛي ( –زك١ٓ قؽٞ  –ػٍٝ ِب٘ؽ  –ًطفٝ إٌسبـ ) ِ                   َ  69>4ؼأـ.......... ٚفع ًِؽ فٟ ِفبَٚبد ِؼب٘عح  -8  

ب ١ِٕٚاًّب ٘ٛ. :5>4فمعد ًِؽ  -9 ّا ِسّع فؽ٠ع  ( –قؼع ؾغٍٛي  –ًِطفٝ وبًِ  –) ًِطفٝ إٌسبـ                         ...........َ ؾػ١  

اٌٍّه فبؼٚق ( –ػعٌٟ ٠ىٓ  –اٌٍّه فؤاظ   –إٌسبـ ) ًِطفٝ       َ لًؽ ػبثع٠ٓ ٌؼؿي.................  75>4زبيؽ اإلٔد١ٍؿ فجؽا٠ؽ  -:  

و١ؽؾْٚ  ( –ٍِٕؽ  –ٚٔدذ  –) ٌٚكٓ                                                        أػٍٓ............ ِجعأ زك اٌهؼٛة فٟ رمؽ٠ؽ ١ًِؽ٘ب -;  

ًِطفٝ إٌسبـ ( –قؼع ؾغٍٛي  –ػعٌٟ ٠ىٓ  –ػجع اٌطبٌك ثؽٚد )                    ...........َ فٟ ػٙع ٚؾاؼح. 56>4رُ َٚغ ظقزٛؼ  ->  

وؽِٚؽ ( -ٍِٕؽ  –اٌك١ؽ ٌٟ قزبن  –) ٌٚكٓ                                                               َ رُ اغز١بي اٌمبئع اٌجؽ٠طبٟٔ  57>4فٟ  -43  

ؼاغت ثبنب (  –نؽ٠ف ثبنب  –ؼ٠بٌ ثبنب  –) ؾ٠ٛؼ ثبنب     ..............َ رؤٌفذ ٚؾاؼح ثؽئبقخ 57>4ػمت اقزمبٌخ ٚؾاؼح قؼع ؾغٍٛي  -44  

  (ِدٍف األِٓ  –ػًجخ األُِ  –ِؤرّؽ ِٛٔزؽٚ  –) ِؤرّؽ ٌٕعْ         :7>4.....دالء ٚٚزعح ٚاظٞ ا١ًٌٕ ػٍٝاٌػؽَذ ًِؽ ل١ُخ  -45

ػجبـ زٍّٟ (    –زك١ٓ وبًِ  –اٌٍّه فؤاظ  –َ فٟ أثٕبء زىُ........ ًٌّؽ)اٌٍّه فبؼٚق  55>4فجؽا٠ؽ  ;5أيعؼد إٔدٍزؽا رًؽ٠ر  -46  

ِسّع فؽ٠ع (    –قؼع ؾغٍٛي  –ًِطفٝ وبًِ  –) أزّع ػؽاثٟ                     َ........... 57>4لبَ ثزهى١ً أٚي ٚؾاؼح ثؽٌّب١ٔخ ػبَ  -47  

ػعٌٟ ٠ىٓ (   –ؾ٠ٛؼ ثبنب  –ػجع اٌطبٌك ثؽٚد  –) إقّبػ١ً يعلٟ                      َ 63>4.................. ٌدٕخ ٌَٛغ ظقزٛؼ نىً -48  

ٌدؿ٠ؽح (  ا –قبْ ؼ٠ّٛ  –ِٛٔزؽٚ  –) ثؽ١ٌٓ                                             رُ إٌغبء االِز١بؾاد األخٕج١خ فٟ ِؤرّؽ.................. -49  

اػزؽفذ إٔدٍزؽا ثًّؽ ظٌٚخ ِكزمٍخ ٚأٌغذ اٌسّب٠خ اٌجؽ٠طب١ٔخ ثّمزُٝ......... -:4  

  فجؽا٠ؽ( 7زبظس  –55>4فجؽا٠ؽ ;5رًؽ٠ر  –69>4ِؼب٘عح  –)ٌدٕخ ٍِٕؽ                                                                             
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االسترصاديةهماذج الوزارة   

..................٠زهبثٗ ِٕبش االل١ٍُ االقزٛائٝ ِغ ِٕبش غؽة اٚؼٚثب فٝ  -4  

قمِٛ اٌثٍٛج ( –أطفبٌ ظؼخخ اٌسؽاؼح نزبءاا  –اؼرفبع ظؼخخ اٌسؽاؼح ي١فبا –)ِّطؽ ِٛاي اٌؼبَ                                           

    (ًِؽ  –االِبؼاد  –١ٔجبي  –ؼٚق١ب )                                              اٌؽػب٠خ اٌطج١خ اٌفبئمخ ظٌٚخ ................. ِٓ اٌعٚي غاد -5

    (اٌسؽف١١ٓ   –اٌّهب٠ص ٚ اٌؼٍّبء  –اٌّّب١ٌه  –االرؽان )   ..................فٝ ظً اٌسىُ اٌؼثّبٔٝ رُّٕذ اٌطجمخ اٌٛقطٝ فٝ ًِؽ   -6

..................َ ِجبظئ زمٛق االٔكبْ فٝ   56>4الؽ ظقزٛؼ  -7  

أٙبء االزىبَ اٌؼؽف١خ ( –أٙبء االززالي اٌجؽ٠طبٔٝ ًٌّؽ  –االقزمالي –)اٌّكبٚاح                                                                

    (اقٛاْ   –ظ١ِبِ  –االقىٕعؼ٠خ  –ثٛالق )                                أهؤ ِسّع ػٍٝ اٚي رؽقبٔخ ٌألقطٛي اٌجسؽٜ فٝ ............... – 8

يم١ٍخ ( –٘ؽِؿ  –ثبة إٌّعة  –)خجً ِبؼق                                     ..................٠فًً لبؼح اق١ب ػٓ لبؼح افؽ٠م١ب ١ُِك   -4  

األٚؼ٠ٕىٛ  (  -ٔٙؽ ا١ٌبٔدزكٝ  –ٔٙؽٜ ِؽٜ ٚ ظاؼٌٕح  –)اٌّك١كجٝ   ...........٠زؽوؿ قىبْ اِؽ٠ىب اٌدٕٛث١خ ػٍٝ اٌكٙٛي ِثً قٙٛي  -5  

  ردٍذ اٌٛزعح ا١ٌِٕٛخ ث١ٓ خ١ّغ فئبد اٌهؼت اًٌّؽٜ فٝ ازعاس ......... -6

    (   >4>4ثٛؼح  –ثٛؼح اٌمب٘ؽح اٌثب١ٔخ –ثٛؼح اٌمب٘ؽح االٌٚٝ  –اٌثٛؼح اٌؼؽاث١خ )                                                                      

ػّؽ ِىؽَ  ( -ِسّع وؽ٠ُ –اٌه١ص اٌكبظاْ  –)ؼفبػخ اٌطٙطبٜٚ  ِٓ اٌهط١ًبد ا١ٌِٕٛخ اٌزٝ اثؽد فٝ اٌزؼ١ٍُ ػٙع ِسّع ػٍٝ ...... -7  

إٌزبئح االلزًبظ٠خ ٌٍسٍّخ اٌفؽٔك١خ ػٍٝ ًِؽ ................. ازع– 8  

    (إٔهبء ًِبٔغ إٌك١ح    –رؤ١ٌف وزبة ٚيف ًِؽ  –اوزهبف زدؽ ؼن١ع  –إٔهبء اٌع٠ٛاْ اٌؼبَ  )                                            

اِؽ٠ىب اٌدٕٛث١خ  ( –اِؽ٠ىب اٌهّب١ٌخ  –افؽ٠م١ب  –)اٚؼٚثب              ..................رزهبثٗ رُبؼ٠ف لبؼح اقزؽا١ٌب ِغ رُبؼ٠ف لبؼح    -4  

إٌم١خ   ( –١خ اٌؿٔد –اٌّغ١ٌٛخ  –) اٌمٛلبؾ٠خ                           رؼع االغٍج١خ اٌؼظّٝ ِٓ قىبْ اٌِٛٓ اٌؼؽثٝ ِٓ اٌكالٌخ ............ -5  

    (ا١ٌٛٔبْ     –اٌدؿ٠ؽح اٌؼؽث١خ  –اٌكٛظاْ  –اٌهبَ )          اظؼن )ِسّع ػٍٝ ( ا١ّ٘خ ١ِبٖ ٔٙؽ ا١ًٌٕ ٌألِٓ اٌمِٛٝ فمبَ ثُُ  .......... -6

................وبفر )اقّبػ١ً ( ل١ُخ اٌز١١ّؿ اٌؼًٕؽٜ ٚ رسم١ك اٌّكبٚاح ث١ٓ اثٕبء اٌمبؼح االفؽ٠م١خ فمبَ ثزٛقؼبرٗ فٝ   -7  

قٛازً اٌهبَ ( –نّبي إفؽ٠م١ب  –قبزً اٌجسؽ االزّؽ  –)االلب١ٌُ االقزٛائ١خ                                                                             

    (رٛف١ك  –ػجبـ  –قؼ١ع  –إقّبػ١ً  )                 زًً ظ٠ٍكجف ػٍٝ اِز١بؾ زفؽ نؽوخ لٕبح اٌك٠ٛف فٝ ػٙع اٌطع٠ٜٛ  ........... – 8

 

مراجغة ههائية في الدراسات   أهتظروا أقوي كتاب

 االجتماعية 

بغون الله مػ بداية الترن الثاهي   
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 إدارة غرب القاهرة التعليميةحمافظة القاهرة  (1) 

:  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

بدر(  -تبوك  -حنين  -) خيبر  .....................  غزوة غزوة للرسول  ( كانت آخر1)

 فارس(  -اليمن  -العراق  -ر) مص  ..................... ( من البالد التى خضعت لحكم الروم ٢)

الروم (  -قريش  -اليهود  -) المشركين  .....................  صحيفة المدينة ليأمن خطر الرسول  ( أقر٣)

البصرة (  -القاهرة  -الكوفة  -) الفسطاط   ..................... الخالفة إلى  نقل على بن أى طالب مقر (٤)

اإلسكندرية(  -بلبيس  -العريش  -) الفرما  .....................   فتحها المسلمون فى مصر أول المدن التى (٥)

 الطائف(  -يثرب  -الحبشة  -) الشام .....................                  ( أول هجرة للمسلمين كانت إلى ٦)

**************************************************************************
 مدرسة اجلهاد االعدادية بناتحمافظة القاهرة  (2)

:  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

اليمن (  -الحبشة  -يثرب  -) الطائف ...................                              كانت أول هجرة للمسلمين إلى ( 1)

 بتتبع أخبار المشركين أثناء الهجرة.  ...................    كلف الرسول ( ٢)

مصعب بن عمير(  -عمرو بن العاص  -ى بكر بعبدهللا بن أ -) زيد بن ثابت   

(  اليهود -الفرس  -الروم  -) قريش       هـ.  ٩تبوك  ىف................... جيشا كبيرا لقتال   ( أعد الرسول٣)

بالد فارس (  -العراق  -أفريقية  -) مصر                     هـ. ٢٢عام ................... فتح عبدهللا بن أى السرح  (٤)

**************************************************************************
إدارة اهلرم التعليمية اجليزةحمافظة  (4)

:  ة مما بني القوسنياإلجابة الصحيح اخرت

اليمن (  -السودان  -جزر القمر  -)الصومال  فى المحيط الهندى جنوب دائرة اإلستواء. ( تقع دولة ................ 1)

الخارجة (  -الكفرة  -الفرافرة  -) سيوة  ................   ى واحةبمن أهم الواحات المنتشرة فى الوطن العر( ٢)

................  ىبت المدن الكبرى بالوطن العرمن أهم مشكال (٣)

األحياء الغنية ( -األمية  -المناطق العشوائية  -) التفكك االجتماعى   

التعدينية (  -الصناعية  -الزراعية  -ة ) الرعوي................  تنخفض الكثافة السكانية فى الوطن العرى بالمناطق (٤)

**************************************************************************
التعليميةاملنتزه إدارة اإلسكندرية حمافظة  (5) 

:  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

القمر(  جزر -الصومال  -الجزائر  -) السودان   الهندى. بأكملها فى المحيط ( تقع دولة ...................... 1)

......................ى سهول بمن السهول الساحلية الصالحة للزراعة فى الوطن العر( ٢)

( خليج عدن  -الخليج العرى  -البحر األحمر  -) البحر المتوسط    

الشام ( -الشطوط  -حضرموت  -) نجد   ......................من أهم مظاهر هضبة أفريقيا الشمالية هضبة ( ٣)

الصومال (  -عمان  -مصر -) ليبيا ......................          ( أقدم الدول العربية في عمل تعداد للسكان٤)

أنماط. ...................... شاطهم االقتصادى إلىينقسم سكان الوطن العرى طبقا لمعيشتهم ون (٥)

 ستة (  -خمسة  -أربعة  -) ثالثة    

**************************************************************************
التعليميةشرق إدارة اإلسكندرية  حمافظة (6)

: اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

ى (بالخليج العر -خليج عدن  -المحيط األطلنطى  -) المحيط الهندى ..................         ا بيحد الوطن العرى غر( 1)

دجلة (  -ى نالليطا -الفرات  -) النيل  ..... ...... بين جبال الشام مثل نهر السهول التى تنحصر ىف تجرى عدة أنهار (٢)

وسط (  -شرق  -جنوب  -) شمال                      شبه الجزيرة العربية.  ................تقع هضبة حضرموت فى  (٣)

اليمن (  -عسير  -حمرالبحر األ -) أطلس .......................                          تنمو الغابات المعتدلة فوق جبال (٤)

.....................والعيون يعمل سكانها بالزراعة  أرض منخفضة فى الصحراء تستمد مياهها من اآلبار( ٥)

الوادى ( -السهل  -الواحة  -) الهضبة   
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........................ى ومنها بتؤثر العوامل البشرية فى توزيع السكان بالوطن العر( ٦)

 موارد المياه(  -المناخ  -األنشطة االقتصادية  -)التضاريس     

**************************************************************************
التعليميةبنها إدارة حمافظة القليوبية  (7) 

:  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

 مان( ع -طوروس  -الشام  -) أطلس   ....... على الساحل الشرق للبحر المتوسط........تمتد جبال...( 1)

الموسمى (  -ى بالقط -الصحراوى  -) المدارى  .................يسود جنوب غرب شبه الجزيرة العربية المناخ ( ٢)

لبنان (  -السعودية  -العراق  -) مصرل المناخ. سكنى الجبال العتدا....... ..........يفضل سكان دولة( ٣)

(  التعدين -الزراعة  -الرعى  -) التجارة  .................ى بحرفة ب( يعمل معظم سكان الريف بالوطن العر٤)

**************************************************************************
التعليميةغرب الزقازيق إدارة الشرقية حمافظة  (8) 

:  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

طوال العام(  -الخريف  -ف الصي -) الشتاء  ......................فصل  ى تسقط األمطار على إقليم البحر المتوسط ف( 1)

موريتانيا (  -العراق  -الصومال  -) السودان ........................   تنمو أشجار البلوط الفلينى فى دولة ( ٢)

موت( حضر  -أفريقيا الشمالية  -اليمن  -) الشطوط ........................  ى مساحة هضبة بهضاب الوطن العر ( أكبر٣)

........................ ى غربا ينتهى مع سواحل ب( أقصى امتداد ليابس الوطن العر٤)

الجزائر(  -موريتانيا  -المغرب  -) السودان   

هضاب (  -سهول نهرية  -أودية جافة  -) كثبان رملية                     ........................جبال الشام بينها  تحصر( ٥)

لبنان (  -السودان  -مصر -)السعودية     ........................ أثر الزيادة غير الطبيعية فى زيادة سكان يظهر( ٦)

**************************************************************************
التعليميةمنوف إدارة  املنوفيةحمافظة  (9) 

 :  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

طول العام (  -الربيع  -الصيف  -) الشتاء  .......................فصل  ىيتميز اإلقليم المدارى بسقوط األمطارف( 1)

البحر األحمر(  -أطلس  -عسير -) الحجاز   .......................ى جبال بمن الجبال االلتوائية فى الوطن العر( ٢)

مصر( -اإلمارات  -السعودية  -) الكويت .. .........من الدول العربية التى تعافى من زيادة السكان وقلة فى الموارد( ٣)

 حضرموت(  -الشام بادية  -نجد  -) الشطوط .......................  يوجد فى جنوب شبه الجزيرة العربية هضبة  (٤)

**************************************************************************
التعليميةغرب طنطا إدارة  الغربيةحمافظة  (11)

: اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني  اخرت

فتح مكة ( -غزوة الخندق  -حديبية صلح ال -) غزوة بدر ............  الدعوة اإلسالمية عالميا بعد بدأت مرحلة نشر( 1)

 اليرموك (  -ذات الصوارى  -القادسية  -) نهاوند ............         ( غادر قيصر الروم بالد الشام بعد موقعة ٢)

 النوبة (  -أرمينية  -الشام  -) العراق      ............( أرسل معاوية القائد حبيب بن مسيلمة لفتح ٣)

الصديق ( ى بكربأ -زيد بن حارثة  -مصعب بن عمير -ى طالب ب) على بن أ ............اإلسالم هو  ىف أول سفير (٤)

**************************************************************************
التعليميةشرق املنصورة إدارة  الدقهليةحمافظة  (11) 

:  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

القطبى (  -الهادى  -األطلنطى  -) الهندى     .........................ا المحيط بى غربيحد الوطن العر( 1)

 الماهوجنى(  -السنط  -النخيل  -) األرز    .........................يستخرج الصمغ من أشجار( ٢)

عمان ( -كردستان  -األحمر البحر -) أطلس   .........................ى جبال ببالوطن العر من الجبال االنكسارية( ٣)

الصناعة (  -التعدين  -الرعى  -) الزراعة     .........................يعمل البدو بحرفة ( ٤)

األرز(  -الكافور -الصنوبر  -) الزيتون              .........................شجرة اتخذتها دولة لبنان شعارا لها( ٥)

 تونس (  -لبنان  -مصر -) المغرب         .........................من أقدم الدول العربية فى تعداد السكان ( ٦)

**************************************************************************
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مشال سيناءحمافظة  (12)

**************************************************************************
الوادى اجلديدحمافظة  (11) 

**************************************************************************
أسوانحمافظة  (14) 

**************************************************************************
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أسيوطحمافظة  (15)

**************************************************************************
بنى سويفحمافظة  (16) 

**************************************************************************
البحريةحمافظة  (17) 

**************************************************************************
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كفر الشيخحمافظة  (18) 

**************************************************************************
السويسحمافظة  (19) 

**************************************************************************
االمساعيليةحمافظة  (21)
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الدقهليةحمافظة  (21) 

**************************************************************************
الغربيةحمافظة  (22) 

 
**************************************************************************

 الغربيةحمافظة  (12)
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  ......... جنوب دائرة( شمال دائرة اإلستواء ـ جنوب مدار الجدي ـ         یعد أقصي إتساع لدوائر العرض في قارة أمریكل الجنوبیة 

شمال مدار السرطان ) اإلستواء ـ

  .......... قلة خطوط الطول في( قلة عدد دوائر العرض في جنوبھا ـ          تبدو قارة أمریكا الجنوبیة علي شكل مثلث مما أدي إلي 

ـ قلة دوائر العرض في األجزاء الشمالیة ـ قلة خطوط الطول في األجزاء الشمالیة )  األجزاء الجنوبیة

 قلة خطوط الطول في( مرور دائرة اإلستواء في األجزاء الشمالیة ـ          بیة في ..........  تتشابھ قارة أفریقیا وقارة امریكا الجنو 

ـ كثرة الجزر بالقرب من الساحل ـ أقدمیة وجود النشاط البشري )  األجزاء الجنوبیة

  ............... ـ أوروبا ـ أمریكا الجنوبیة ) آسیا أسترالیا ـ(               یعد اقرب یابس إلي قارة أمریكا الشمالیة ن جھة الغرب قارة

                          ................. ـ أمریكا الشمالیة ) أنتاركتیكا ( آسیا ـ أفریقیا ـ      القارة التي یمر بھا جمیع خطوط الطول ھي

  .......... ـ نوع الزراعة ـ عدد السكان ـ تقدم الدولة )  السائد المناخ(  تختلف أھمیة السھول الفیضیة في قارة عن أخري بسبب

 .... ـ انتشار الغابات )  تعدد روافده( طول النھر ـ شدة أنحدارة ـ   تعد سھول حوض األمازون أوسع سھول نھریة في العالم بسبب

  .......... ـ أوروبا وامریكا الشمالیة ) أسترالیا وأفریقیا( أسیا واسترالیا ـ      تظھر السھول الصحراویة الرملیة في قارتي

  .......... الھندي( الھادي ـ األطلنطي ـ القطبي الجنوبي ـ      تفصل جبال دراكنزبرج ھضبة جنوب افریقیا عن المحیط  (

            ............ ـ جیانا ولبرادور ـ البرازیل والمكسیك ـ الدكن ولبرادور )  والمیزیتاالتبت (         من الھضاب المالصقة للجبال

  ) ... ـ التضاریس ـ الموقع لجغرافي ـ كثرة الجزر )  الموقع الفلكيالعامل الرئیسي الذي أدي إلي تنوع األقالیم المناخیة في قارة أسیا

 ـ الباردة ) المعتدلة الدفیئةالیم ... ( الحارة ـ المعتدلة الباردة ـ تتشابھ سواحل جنوب أسترالیا مع سواحل جنوب أفریقیا في وجود األق

  ـ أسیا وأمریكا  أفریقیا وأمریكا الجنوبیةینتشر اإلقلیم اإلستوائي في مناطق السھول الفیضیة في قارتي .........  ( آسیا وافریقیا ـ

الجنوبیة ـ أسترالیا وأمریكا الجنوبیة )

  )      ............ ـ آسیا ـ أمریكا الجنوبیة ـ أسترالیا )  أفریقیاأقصي اتساع لإلقلیم المداري یوجد في قارة

  )  .............. یكا الشمالیة  ) ـ آسیا ـ أمریكا الجنوبیة ـ أمر أوروبایظھر إقلیم البحر المتوسط في األجزاء الجنوبیة من قارة

  )      .............. ـ أمریكا الشمالیة  )   أفریقیاـ آسیا ـ  أوروبایظھر إقلیم البحر المتوسط في األجزاء الشمالیة من قارة

 ـ التندرا )  إقلیم غرب أوروبا یختفي من قارة آسیا بالرغم من توافر موقعة الفلكي .............  ( اإلقلیم الصیني ـ اإلقلیم اللورانسي ـ

  ـ التندرا )  إقلیم غرب أوروباـ  اإلقلیم اللورانسيیختفي من قارة أمریكا الجنوبیة بالرغم من توافر موقعة الفلكي ..( اإلقلیم الصیني ـ

  )  ............. ـ التندرا )  إقلیم غرب أوروباورانسي ـ ـ اإلقلیم الل اإلقلیم الصینيیختفي من قارة آسیا بالرغم من توافر موقعة الفلكي

 خصوبة التربھ تعتبر جزیرة جاوة أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان بسبب .......( اعتدال المناخ ـ تنوع المناخ ـ المدن الكبري ـ  (

  ) ............... ـ المناخ  وجود المدن الكبريالعالمل المشترك في تركز السكان في غرب أوروبا وشمال شرق أمریكا الشمالیة ھو

المتنوع ـ التربھ الخصبة ـ السھول الساحلیة ) 
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  )  ............. أفریقیا ـ أفریقیا وأمریكا الجنوبیة ) ـ أسترالیا وأفریقیا ـ اوروبا و أسترالیا وآسیایتساوي معدل الموالید في قارتي

  تختلف الدول المتقدمة عن الدول النامیة في ...... ( ارتفاع معدل الموالید والوفیات ـ ارتفاع الموالید وانخفاض الوفیات ـ انخفاض

)  انخفاض الموالید والوفیاتالموالید وارتفاع الوفیات ـ 

 ......... ـ الذكور وصغار السن )  البالغین وكبار السن( البالغین وصغار السن ـ كبار وصغار السن ـ تتمسز قارة أوروبا بإرتفاع نسبة

  ـ ساحل إفریقیا )  مصركانت بمثابة افدارة المركزیة لدولة الممالیك ...........                                          ( الشام ـ الحجاز ـ

 ـ معركة دیو البحریة ـ معركة الریدانیة ـ اضطراب األمن ) الكشوف الجغرافیةجاري بسبب ...( فقدت دولة الممالیك أھمیتھا كوسیط ت

  اإلتحاد قوة ھذه المقولة ال تنطبق علي ............. في مطلع القرن السادس عشر المیالدي   ( العثمانیین ـ الصفویین ـ الزعامة

)  الممالیكالشعبیة ـ 

  ـ الدولة الصفویة ) مصرالرئیسي إلتمام توسعاتھ في الشرق ھو السیطرة علي ........( الشام ـ الحجاز ـ أدرك سلیم األول أن العامل

 ......... نظام اإللتزام ـ     اختفت مشاعر ارتباط الفالح المصري باألرض الزراعیة منذ اللحظة األولي للسیطرة العثمانیة بسبب )

ر مدة الوالي )ـ إھمال الواله للري ـ قص نظام اإلنتفاع

  ........ ـ نظام  الكشوف الجغرافیة( العامل المشترك بین التدھور اإلقتصادي في نھایة حكم الممالیك واثناء الحكم العثماني لمصر

 اإللتزام ـ اإلمتیازات األجنبیة ـ افتقاد األمن )  

  إمبابةحدث فراغ سیاسي في حكم مصر بعد معركة ..............                  ( شبراخیت ـ أبي قیر البریة ـ أبي قیر البحریة ـ  (

  ـ أبي قیر البحریة ـ عكا )  الصعیدتغلبت الطبیعة الجغرافیة علي األسلحة الحدیثة في حروب نابلیون في ..........  ( اإلسكندریة ـ

 إمبابةالي العثماني مصیرة بمصیر لممالیك بعد معركة ............       ( شبراخیت ـ أبي قیر البریة ـ أبي قیر البحریة ـ ربط الو  (

 یة عدم التزام نابلیون بتعھداتھ مع علماء األزھر بعد دخول القاھرة كان سببا في ........... ( مقاومة أھل الصعید ـ ثورة القاھرة الثان

)  ثورة القاھرة ألوليلممالیك مع العثمانیین ـ ـ تحالف ا

  )  .......... ـ قیام ثورة القاھرة الثانیة ـ تحالف الدول األوروبیة  قوة األسطول اإلنجلیزيفشلت القوات الفرنسیة في فتح عكا بسبب

ضد فرنسا ـ عودة نابلیون سرا إلي فرنسا ) 

 ......... ـ بعد معركة أبي قیر البحریة ـ أثناء ثورة القاھرة الثانیة  أثناء معركة أبي قیر البریة. ( تغیر قادة الحملة الفرنسیة ألول مرة

ـ بعد معركة أبي قیر البریة ) 

  ).. ـ مقاومة المصریین ـ مقاومة الممالیك ـ مقاومة العثمانیین )  تدخل انجلتراتحول فكر كلیبر من الرحیل من مصر إلي البقاء بسبب

  ـ  أثناء معاھدة العریشظھر الدور السلبي إلنجلترا في اخراج الحملة الفرنسیة من مصر ..........  ( معركة أبي قیر البحریة ـ

معركة أبي قیر البریة ـ بعد تولیة مینو ) 



٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠أ / محمد محمود

  )   ............. ـ أثناء حصار عكا ـ في موقعة أبي قیر  بعد فشل اتفاقیة العریشالتقت القوات الفرنسیة  مع العثمانیین للمرة الثالثة

البحریة ـ في موقعة أبي قیر البریة )  

  ) ........... ـ اضطھاد الزعامة الشعبیة  ـ النزاع  فرض الضرائبالعامل المشترك لقیام المصریین بالثورات ضد العثمانیین والممالیك

علي السلطة ـ نفي عمر مكرم ) 

 الصراع ـبسبب ....... ( التدخل األجنبي ـ حملة فریزر ـ نفي عمر مكرم  ١٨٠٥ـ ١٨٠١ترة من زادت احوال مصر سوءا خالل الف 

)  علي السلطة

  ) ........... ـ تحالف الممالیك مع عمر مكرم ـ تحالف الممالیك  بناء دولتھ الحدیثةدبر محمد علي مذبحة القلعة ضد الممالیك من أجل

الشعبیة )  مع العثمانیین ـ التخلص من الزعامة

  عمر مكرماإلتحاد قوة والفرقھ ضعف ظھرت ھذه الحكمة عندما تخلص محمد علي من ..........  ( الممالیك ـ محمد بك األلفي ـ  (

  ................ـ  ١٨٠٦ـ محاولة نقلھ  ١٨٠٥ـ تولیة عام  ١٨٠٤( ثورة حدث أول تقارب بین محمد علي والزعامة الشعبیة في

) ١٨٠٧حملة فریزر 

  ـ الصناعة ) النقل والمواصالتـ ظھرت بعض األعمال القلیلة اإلیجابیة في عھد عباس األول في مجال .......... ( الزراعة ـ التعلیم

  )                    ـ سعید ـ اسماعیل ـ طوسون )  عباسحدثت انتكاسة اقتصادیة وعسكریة في عھد .......... من خلفاء محمد علي

  ـ اسماعیل ـ توفیق )  سعید ـزادت حقوق الفالح المصري في عھد ..............  ( عباس

  ـ توفیق )  اسماعیلـ  ـ سعیدتم مد خطوط التلغراف إلي كل محافظات مصر في عھد .........  ( عباس

 ـ اسماعیل ـ توفیق )  سعید ـھرت العدالة اإلجتماعیة في التجنید في عھد .............  ( عباس ظ

 .................. فیق ) ـ اسماعیل ـ تو سعید ( عباس ـ      بلغ تدھور التعلیم أقصي مدي لھ في عھد

  )             ............ ـ سعید ـ بریطانیا ـ الشركة الفرنسیة )  السلطان العثمانيتتوقف صحة عقد امتیاز قناة السویس علي موافقة

  ـ توفیق )  عیلاسماـ  ـ سعیدتم اإلھتمام بالتعلیم البحري في عھد ......................      ( عباس

  ـ تدعیم األسطول )  تحسین وسائل النقلاشترك عباس وسعید في ................               ( اإلھتمام بالتعلیم ـ زیادة عدد الجیش ـ

  ـ اسماعیل ـ توفیق )  سعید ـتغیر نظام ملكیة األرض الزراعیة في عھد ..........  ( عباس

  )  ....... ئحة السعیدیة ـ ـ تطھیر الترع ـ الال اإلھتمام بمشروعات الريزادت مساحة األرض الزراعیة في عھد اسماعیل بسبب

تخفیف الضرائب عن الفالح ) 

  )..... تصال ـ اإلھتمام بالجیش )ـ وسائل اإل وسائل المواصالتاستكمل سعید بعض اإلصالحات التي تمت في عھد عباس وتمثلت في

  ـ صندوق الدین )  لجنة التحقیق العلیافقد الخدیوي اسماعیل سلطتھ الكاملة في الحكم بسبب ........ ( عثة كییف ـ الرقابة الثنائیة ـ

  خیانة الضباط ) ـ نقص األسلحة ـ  الثقھ في دیلیسبسلم یفكر عرابي في اقامة التحصینات في اإلسماعیلیة بسبب .( قلة عدد الجیش ـ
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  بحر الیابان ـ البحر المیت )  ـبحر قزوین أكبر بحر مغلق في العالم ....................  ( البحر األسود ـ

  ـ أفریقیا ـ أمریكا الشمالیة )  آسیاتقع شبھ جزیرة المالیو في قارة ..................      ( اوروبا ـ

 أوراللب ـ القوقاز ـ تفصل جبال ............. بین ىسیا وأوروبا            ( البرانس ـ األ (

  تسمانیاتتكون استرالیا من مجموعة من الجزر منھا جزیرة ..................                         ( مدغشقر ـ الفلبین ـ سومطرة ـ  (

  ـ مرمرة ـ العرب )  أرافورایفصل قارة استرالیا عن جزر أندونسیا بحر .................  ( المرجان ـ

  وأوروباأسیا تكثر الجزر القریبة من السواحل بقارتي ............... ( أفریقیا وأسیا ـ أسترالیا وأمریكا الجنوبیة ـ أوروبا وافریقیا ـ (

  ـ كینیا )  إفرستأعلي قمة جبیلة في العلم قمة ...................                                                 ( كلمنجارو ـ مونت بالن ـ

  لبنان ـ أطلس )  ـ  طوروستظھر السالسل الجبلیة غرب قارة آسیا ومنھا جبال ........... في تركیا                       ( زاجروس ـ

  ـ الدكن )  المیزیتاالھضاب التي ال تقع في قارة آسیا ھي .........................  ( التبت ـ شبھ الجزیرة العربیة ـ

  )        ـ األلب ـ الھیماالیا ـ أطلس )  منجاروكلیوجد جبل ............. شرق أفریقیا

  ـ ھضبة الحبشة ) مصب نھر لمبوبوـ تتسع السھول الساحلیة اإلفریقیة عند .....................       ( بحیرة فیكتوریا ـ سھل كلنشو

 لیبیاودان ـ یقع سھل كلنشو في ..............      ( الجزائر ـ المغرب ـ الس  (

  الكونغو ) ـ دجلة والفرات ـ النیجر و أورانج ولمبوبویجري نھرا ................ في ھضبة جنوب افریقیا            ( مري ودارلنج ـ

  ـ فرنسا الوسطي ـ التبت )  المیزیتاتشغل ھضبة ................. معظم مساحة أسبانیا       ( جیانا ـ

  )      ....................... ـ السین ـ الراین ـ الدانوب )  جاالفولأطول أنھار قارة أوروبا نھر

  ـ البرانس ـ الھیماالیا )  األبالشتمتد سالسل جبال ........... في شرق أمریكا الجنوبیة   (  روكي ـ

  ـ أوروبا ـ استرالیا ـ آسیا )  امریكا الشمالیة ( في شمال شرق قارة ............  تقع ھضبة لبرادور

  ـ بتاجونیا )  المیزیتاالھضبة التي ال تقع في قارة أمریكا الجنوبیة ھي ..............      ( جیانا ـ البرازیل ـ

   ـ المسیسبي ـ األمازون ـ نلسن )  األورینكو(  یمتد سھل نھر .............. في شمال أمریكا الجنوبیة

  )........ ـ خلیج كاربنتاریا ـ بحر تیمور ـ بحر المرجان )  الخلیج األسترالي الكبیریجري نھرا مري ودارلنج في أسترالیا ویصبان في

  ...............  ـ نلسن )  األمازون( النیل ـ المسیسبي ـ      أوسع سھول فیضیة في العالم سھول حوض نھر

 استرالیاا ـ یختفي اإلقلیم المناخ اإلستوائي في قارة .......................  ( أفریقیا ـ امریكا الجنوبیة ـ أسی  (

  ................... اإلستوائي( الموسمي ـ الصحراوي ـ المعتدل ـ  یسود جزر أندونیسیا المناخ  (

  الكونغویتمثل المناخ اإلستوائي في أفریقیا في حوض نھر .............      ( لمبوبو ـ أورانج ـ النیل ـ  (

  األمازونالجنوبیة في حوض نھر .............      ( بارانا ـ باراجواي ـ البالتا ـ تتمثل الغابات اإلستوائیة في قارة أمریكا (

  ـ النفضیة )  الموسمیةتنتمي أشجار جوز الھند إلي الغابات ................  ( المداریة ـ المخروطیة ـ
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  )  ................... ـ الشتاء ـ الربیع ـ الخریف )  الصیفتسقط امطار اإلقلیم المناخي الموسمي في فصل

  ـ الموسمي )  البحر المتوسطتنتمي دول سواحل المغرب العربي إلقلیم مناخ ............( الصحاري المعتدلة ـ المعتدل شرق القارات ـ

  البحر المتوسطكل األقایم المناخیة االتیة تسقط فیھا المطار طوال العام ماعدا اإلقلیم ........ ( اإلستوائي ـ الصیني ـ غرب أوروبا ـ ( 

  یتون ) ـ الصنوبر ـ الز الصفصاف ـمن أھم أشجار غابات اإلقلیم الصیني  ................                                        ( المطاط

  دائمة الخضرةتتشابھ غابات البحر المتوسط واإلقلیم المناخي الصیني في أنھا( كثیفة ومتشابكة ـ نباتات عشبیة ـ أشجار موسمیة ـ  (

  لربیع )ـ ا الشتاءتنفض الغابات النفضیة أوراقھا في فصل ................                                            ( الخریف ـ الصیف ـ

  ـ شمال شرق أمریكا الشمالیة ـ شمال الیابان )  شرق اوروبایختفي اإلقلیم المعتدل البارد شرق القارات في ....( شمال شرق الصین ـ

  وجني ) ـ الزان ـ الصفصاف ـ الماھ الصنوبر...............      ( من أشجار الغابات المخروطیة

         ..................  ـ اللورانسي ـ الصیني ـ البحر المتوسط )  التندرا (٠قارة أنتاركتیكا یسودھا اقلیم مناخ

  التندرا ـیعیش حیوان الرنھ في إقلیم مناخ ...............                        ( غرب أوروبا ـ البحر المتوسط ـ الصحراوي المعتدل  (

       .................. األوقیانوسیة ) ـ افریقیا ـ أوروبا ـ  أسیا (أكثر القارات تنوعا في مناخھا قارة

  )  ـ القوقازیة ـ المغولیة ـ النوردیة )  الزنجیةتتركز الساللة ............. قرب دائرة اإلستواء في أفریقیا

 ـ البوشمن )  اإلسكیموانتو ـ أي من أقسام السالالت اآلتیة ال یدخل ضمن الساللة الزنجیة ...........          ( النیلیون الحامیون ـ الب

  سیبیریاجماعة التنجوس تنتمي للساللة المغولیة وتعیش في ..............      ( كندا ـ استرالیا ـ أالسكا ـ  (

  .............. ـ النوردیة) المغولیةـ القوقازیة ـ  الزنجیة(  الھنود الحمر ینتمون للساللة

  )  ............... ـ المغولیة ـ النوردیة) القوقازیةـ  الزنجیةینتمي معظم سكان قارة اوروبا للساللة

  ـ البانتو ـ اإلسكیمو )  المجموعة األلبیةینتمي سكان غرب ووسط أوروبا اوروبا إلي ..............   ( المجموعة النوردیة الشمالیة ـ

  ـ شمال أسیا ـ شرق أسیا ) شمال أوروباتتركز المجموعة النوردیة الشمالیة التي تنتمي للساللة القوقازیة في دول ...( شما افریقیا ـ

 ـ البانتو  المجموعة األلبیةما یأتي من المجتمعات البدائیة ذات سالالت نقیة فیما عادا............ ( المجموعة النوردیة الشمالیة ـ كل م

ـ اإلسكیمو )

  )                                              ............... صقلیة ـ مدغشقر ) ـ كریت ـ جاوة اكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان جزیرة

  ـ دجلة )  یانجتسي الفرات ـیتركز السكان في المناطق السھول الفیضیة مثل سھول نھر .......... في الصین                 ( الجانج ـ

 ـ فنلندا ـ روسیا ) كینیا من الدول المداریة التي یتركز بھا السكان في المناطق مرتفعة السطح ...........                    ( النرویج ـ

  ـ المناطق المداریة المرتفعة )  المناطق اإلستوائیةیقل السكان في قارة أفریقیا في ........... ( السھول الساحلیة ـ السھول الفیضیة ـ

 )                                ................ ـ الشرقیة ـ الجنوبیة ـ الغربیة )  الشمالیة من اقل الجھات سكانا في قارة أوروبا الجھات

  )                            ................ ـ كندا ـ المكسیك ـ دول البرزخ )  الوالیات المتحدةمعظم سكان أمریكا الشمالیة یتركزون في
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  ـ شیكاغو ـ مكسیكو ـ فیالدلفیا )  مونتلایر(  یتركز السكان في مدینة .............. بكندا ألنھا من المدن الكبري

    ـ النیجر )  األورینیكو(المسیسبي ـ األمازون ـ                     یتركز السكان حول سھول نھر ................. في أمریكا الجنوبیة

                              .............. األرجنتین ( البرازیل ـ كندا ـ فنزویال ـ                  یتركز السكان في سھول البمباس بدولة (

  ـ الھضبة الغربیة ) السواحل الشرقیةیتركز السكان في أسترالیا في .......حیث المدن الكبري( السواحل لشمالیة ـ المنطقة الوسطي ـ

  )      ............... ـ أسیا ـ اوروبا ـ امریكا الشمالیة ) أفریقیا القارة التي تسجل اعلي معدل موالید في العالم

 امریكا الشمالیة ) ـ اوروبا یتساوي معدل الموالید مع معدل الوفیات في قارة ...........      ( أفریقیا ـ أسیا ـ

  ـ افریقیا ـ آسیا )  غرب أوروباتوجد أعلي نسب من السكان البالغین في دول .................  ( الخلیج العربي ـ

 ـ الفائقة )  المرتفعةتوسطة ـ تعد مصر من الدول ذات الرعایة الطبیة .................   ( المنخفضة ـ الم

  ـ روسیا ) النیجرمن الدول ذات الرعایة الطبیة المنخفضة ................      ( مصر ـ األردن ـ

  )  ................. ـ أسیا ـ اوروبا ـ امریكا الشمالیة )ترالیاأسأعلي نصیب للفرد من الدخل القومي في العالم في قارة

  ـ معظم دول أفریقیا ) دول غرب أوروبامن الدول ذات الدخل اإلقتصادي المرتفع  ....( معظم دول أمریكا الجنوبیة ـ الھند وباكستان ـ

  )                  ................ ـ المنخفض ـ المتوسط ـ فوق المتوسط )  المرتفعدول الخلیج العربي من الدول ذات الدخل اإلقتصادي

  ـ الصید ـ قطع الغابات ) الصناعةالدول ذات الدخل اإلقتصادي المرتفع تزداد بھا نسبة العاملین بحرفة ..............  ( الزراعة ـ

  ................. ـ باكستان ) تركیا( الھند ـ الصین ـ      من دول العالم ذات الدخل اإلقتصادي فوق المتوسط

  ـ فرنسا ) باكستانمن الدول ذات الدخل اإلقتصادي الزراعي المنخفض ...............  ( جنوب أفریقیا ـ اإلمارات ـ

  ـ تركیا )  أسترالیا( إثیوبیا ـ الھند ـ  % من قوة العمل في .......... ١٠تقل نسبة العاملین في مجال الزراعة لتصل إلي أقل من

  ـ الیمن ـ إستانبول )  الحجازقامت الدولة المملوكیة في مصر وضمت مناطق أخري منھا ...............  ( إیران ـ

  جالدیرانتمكن السلطان سلیم األول من اإلنتصار علي الصفویین في موقعة .............  ( مرج دابق ـ الریدانیة ـ نفارین ـ  (

  م  ( مرج دابق ـ الریدانیة ـ نفارین ـ جالدیران )١٥١٧أصبحت مصر والیة عثمانیة بعد ھزیمة الممالیك في معركة ........... عام

  ................ مرسیلیا ـ جنوة ـ  طولون ـ البندقیة ) (      ابحرت الحملة الفرنسیة المتجھة سرا إلي مصر من میناء

  م     ( محمد كریم ـ عمر مكرم ـ ابراھیم بك ) ١٧٩٨اعتقلت القوات الفرنسیة ........... وقامت بإعدامھ رمیا بالرصاص في سبتمبر

 ـ الشرقیة ـ دمیاط ـ الدقھلیة )  الصعیدراد بیك بعد ھزیمتھ في معركة إمبابة إلي ................                                     ( فر م

  لبحریة ) ـ أبي قیر البریة ـ أبي قیر ا إمبابةدخل الفرنسیون القاھرة عقب معركة ............                                ( شبراخیت ـ

  ـ القاھرة ـ الدلتا ) الصعیداتبع أھالي .......... حرب المناوشات والمعارك المتفرقة والتي أنھكت قوة الفرنسسین      ( اإلسكندریة ـ

  قیر البحریة ) ـ أبي أبي قیر البریةرحل نابلیون عن فرنسا بعد معركة ..............                                ( شبراخیت ـ إمبابة ـ
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  ـ  انجلترا وروسیام تحالفت الدولة العثمانیة مع ........... إخراج الفرنسیین من مصر       ( انجلترا وألمانیا ـ ١٧٩٩في عام

الیونان ورسیا ـ ألمانیا وروسیا )

  ـ مینو ـ فریزر ) كلیبر( نابلیون ـ  قامت ثورة القاھرة الثانیة أثناء قیادة ............. للحملة الفرنسیة

  ـ الممالیك ـ روسیا ) بریطانیام بضغط من .............      ( فرنسا ـ ١٨٠٦حاول السلطان العثماني نقل محمد علي خارج مصر عام

  ـ علي بك الكبیر ـ خورشید )  بك األلفيمحمد أرسلت بریطانیا حملة فریزر إلحتالل مصر وخلع محمد علي وتعیین ........ ( مرادبك ـ

  ـ الفرنسیین )  المصریینم بسبب مقاومة ..........      ( الممالیك ـ األتراك ـ ١٨٠٧فشلت حملة فریزر علي مصر

     ................. ـ رشید ـ أسوان )  دمیاط( اإلسكندریة ـ   قام محمد علي بنفي السید عمر مكرم إلي

  ـ الزعامة الشعبیة ـ األتراك )  الممالیكتخلص محمد علي من ............. في مذبحة القلعة  ( الجنود األلبان ـ

  ـ توفیق ـ إسماعیل )  عباس األولبراھیم باشا ـ ( إ ............ توقفت حركة النھضة التي بدات في عھد محمد علي علي ید

  ـ توفیق ـ إسماعیل ) سعید باشا تم إنشاء الخط الحدیدي بین القاھرة والسویس في عھد ................  ( إبراھیم باشا ـ

  ............... اإلسكندریة( أسوان ـ بورسعید ـ اإلسماعیلیة ـ  أتم سعید باشا الخط الحدیدي بین القاھرة و (

  ـ توفیق ـ إسماعیل ) سعید باشا جعل ............. مدة الخدمة العسكریة سنھ اجباریة للجمیع  ( إبراھیم باشا ـ

 ...........  ـ توفیق ـ إسماعیل )سعید ..  ( إبراھیم باشا ـ ألغي دیوان المدارس وفي نفس الوقت شجع البعثات األجنبیة إلي مصر

  ـ توفیق ـ إسماعیل ) سعیدبدات األزمة المالیة في مصر في عھد .......................  ( إبراھیم باشا ـ

  ـ المحمودیة ) اإلسماعیلیة( اإلبراھیمیة ـ النوباریة ـ  كان حفر ترعة ........... شرطا من شروط حفر قناة السویس

  ـ توفیق ) إسماعیلتم حفر ترعة اإلبراھیمیة في عھد ..............      ( محمد علي ـ سعید ـ

  )........... ـ دیوان القاھرة ـ الدیوان العالي ـ مجلس المشورة ) مجلس شوري النوابعرفت مصر الھیئات شبھ النیابیة حین تأسس

 ـ توفیق ) إسماعیل( محمد علي ـ سعید ـ  .............  تم انشاء مصلحة البرید المصریة في عھد

  ـ اللنبي ) كییف( ونجت ـ ملنر ـ      م بعثة إلي مصر برئاسة ................ ١٨٧٥ارسلت بریطانیا عام

  إسماعیلتم افتتاح قتاة السویس للمالحة في عھد ..................  ( إبراھیم باشا ـ سعید ـ توفیق ـ (

  لجنة التحقیق العلیا ـ صندوق الدین ـ المراقبة الثنائیة ـكان تنازل اسماعیل عن أطیان عائلتھ من مطالب ...............( بعثة كییف (

  رئیس وزراء مصر الذي أسند وزارة الجھادیة والبحریة ألحمد عرابي ھو .............  ( ریاض باشا ـ عثمان رفقي ـ شریف باشا ـ

محمود سامي البارودي ) 

  ـ إسماعیل ) توفیقاسماعیل وتولیة .......( إبراھیم باشا ـ سعید ـ م أصدر السلطان العثماني فرمانا بعزل الخدیوي ١٨٧٩في یونیھ

  راغب باشام تشكلت وزارة برئاسة .............      ( توفیق ـ شریف باشا ـ ریاض باشا ـ ١٨٨٢یونیة ١١بعد حادثة اإلسكندریة (

  ـ مونترو ) األستانةم للنظر في المسألة المصریة           ( لندن ـ باریس ـ ١٨٨٢عقد ممثلو الدول العظمي مؤتمر ........... عام
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  ـ اإلسكندریة ـ القصاصین التل الكبیردخل اإلنجلیز القاھرة بعد معركة ...........  ( كفر الدوار ـ (

  )      ............. ـ مالطة ـ سیشل ـ قبرص ) سیالنقامت الحكومة البریطانیة بنفي زعماء الثورة العرابیة إلي جزیرة

  ـ مؤتمر الصلح ) اإلتفاق الوديم                        ( معاھدة لندن ـ اتفاقیة العریش ـ ١٩٠٤عقدت فرنسا وانجلترا .......... عام

  م ـ ١٩٣٦م ـ موقعة التل الكبیر ـ معاھدة ١٩٢٢فبرایر ٢٨استقال اللورد كرومر من منصبھ عقب  ................           ( تصریح

حادثة دنشواي ) 

 ........... ـ سعد زغلول ) محمد فریدسنھ أخري ( أحمد عرابي ـ مصطفي كامل ـ ٤٠لمشروع مد امتیاز قناة السویس  تصدي الزعیم

 ................. اعترفت بریطانیا بمصر دولة مستقلة ذات سیادة وأنھت الحمایةة علیھا بمقتضي

م ـ حادثة دنشواي ) ١٩٣٦ـ موقعة التل الكبیر ـ معاھدة  م١٩٢٢فبرایر ٢٨تصریح (       

 ة بناء علي ............... أعیدت وزارة الخارجیة المصری

م ـ حادثة دنشواي ) ١٩٣٦م ـ معاھدة ١٩٢٣ـ دستور  فبرایر٢٨تصریح (  

  ـ اسماعیل صدقي ) ولسعد زغلم   ( عبدالخالق ثروت ـ عدلي یكن ـ ١٩٢٤شكل .............. اول وزارة برلمانیة مصریة في ینایر

  ـ سعد زغلول ـ البارودي ) عدلي یكنم   ( عبدالخالق ثروت ـ ١٩٢١قدم .............. استقالتھ بعد فشل مفاوضاتھ مع كیرزون عام

  نحاس )مصطفي الم                   ( البارودي ـ شریف باشا ـ عدلي یكن ـ ١٩٣٦أعلن رئیس الوزراء ................ إلغاء معاھدة 













































 

 مراجعة عامة علي المنهج 

 ) جغرافيا(      -أختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 يكاد يالمس اليابس االفريقي مع اليابس االوربي عند ................  .1

 مضيق صقلية (    –مضيق جبل طارق   –مضيق باب المندب  –)جزيرة صقلية                           

 تبدو قارة .................. علي شكل مثلث مما أدي لقلة خطوط الطول بجنوبها ................                    .2
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اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تقع جبال دراكنزبرج فً قارة•

 

(اوروبا–استرالٌا–افرٌقٌا–اسٌا) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تقع جبال دراكنزبرج فً قارة•

 

(اوروبا–استرالٌا–افرٌقٌا–اسٌا) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌقع بحر قزوٌن فً قارة•

 

(اوروبا–استرالٌا–افرٌقٌا–اسٌا) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌقع بحر قزوٌن فً قارة•

 

(اوروبا–استرالٌا–افرٌقٌا–اسٌا) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تحولت الشام الى والٌة عثمانٌة عقب معركة•

جالدٌران 

مرج دابق

الرٌدانٌة 

امبابة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تحولت الشام الى والٌة عثمانٌة عقب معركة•

جالدٌران 

مرج دابق

الرٌدانٌة 

امبابة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

والٌة عثمانٌة عقب معركةمصر الى تحولت •

جالدٌران 

مرج دابق

الرٌدانٌة 

امبابة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

والٌة عثمانٌة عقب معركةمصر الى تحولت •

جالدٌران 

مرج دابق

الرٌدانٌة 

امبابة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدول الجزرٌة فً قارة اسٌا•

 
(الفلبٌن–تسمانٌا –مدغشقر–نٌوزالندا) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدول الجزرٌة فً قارة اسٌا•

 
(الفلبٌن–تسمانٌا –مدغشقر–نٌوزالندا) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

افرٌقٌا من الدول الجزرٌة فً قارة •

 
(الفلبٌن–تسمانٌا –مدغشقر–نٌوزالندا) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

افرٌقٌا من الدول الجزرٌة فً قارة •

 
(الفلبٌن–تسمانٌا –مدغشقر–نٌوزالندا) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تحققت العدالة االجتماعٌة واصبح التجنٌد •
اجباري لجمٌع المصرٌٌن فً عهد

محمد على  

عباس باشا 

سعٌد باشا

الخدٌو اسماعٌل



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تحققت العدالة االجتماعٌة واصبح التجنٌد •
اجباري لجمٌع المصرٌٌن فً عهد

محمد على  

عباس باشا 

سعٌد باشا

الخدٌو اسماعٌل



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌسود الجفاف فً االقلٌم المداري•

صًٌفا

شتاًء

الخرٌف

الربٌع

 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌسود الجفاف فً االقلٌم المداري•

صًٌفا

شتاًء

الخرٌف

الربٌع

 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من اقسام الساللة القوقازٌة •

البوشمن 

التنجوس

النوردٌة 

النٌلٌون 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من اقسام الساللة القوقازٌة •

البوشمن 

التنجوس

النوردٌة 

النٌلٌون 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

وضع نهاٌة للحكم المطلق فً عهد 

الخدٌو اسماعٌل  

فؤاد االولالملك احمد 

السلطان حسٌن

الخدٌو توفٌق



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

وضع نهاٌة للحكم المطلق فً عهد 

الخدٌو اسماعٌل  

فؤاد االول الملك احمد 

السلطان حسٌن

الخدٌو توفٌق



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ادرك محمد على أهمٌة مٌاه نهر النٌل لألمن 
القومً فقام  بضم 

الشام 

السودان

الجزٌرة العربٌة

الٌونان 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ادرك محمد على أهمٌة مٌاه نهر النٌل لألمن 
القومً فقام  بضم 

الشام 

السودان

الجزٌرة العربٌة

الٌونان 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌتركز السكان فً السهول الساحلٌة بسبب•

 
وفرة االمطار 

قٌام الزراعة

قٌام الصناعة 

نشاط السٌاحة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌتركز السكان فً السهول الساحلٌة بسبب•

 
وفرة االمطار 

قٌام الزراعة

قٌام الصناعة 

نشاط السٌاحة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدول ذات الرعاٌة الصحٌة المرتفعة•

مصر

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

المكسٌك

روسٌا



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدول ذات الرعاٌة الصحٌة المرتفعة•

مصر

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

المكسٌك

روسٌا



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

كافح اسماعٌل قضٌة التمٌٌز العنصري وتحقٌق 

المساواه بٌن ابناء القارة االفرٌقٌة فقام بتوسعاته فً

االقالٌم االستوائٌة

ساحل البحر االحمر

شمال افرٌقٌا 

سواحل الشام



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

كافح اسماعٌل قضٌة التمٌٌز العنصري وتحقٌق 

المساواه بٌن ابناء القارة االفرٌقٌة فقام بتوسعاته فً

االقالٌم االستوائٌة

ساحل البحر االحمر

شمال افرٌقٌا 

سواحل الشام



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من هضاب قارة امرٌكا الجنوبٌة •
جٌانا

المكسٌك 

كلورادو

الدكن



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من هضاب قارة امرٌكا الجنوبٌة •
جٌانا

المكسٌك 

كلورادو

الدكن



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تجلت الوحدة الوطنٌة بٌن افراد الشعب المصري فً •
احداث

الثورة العرابٌة 

ثورة القاهرة االولً

ثورة القاهرة الثانٌة

1919ثورة 

 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تجلت الوحدة الوطنٌة بٌن افراد الشعب المصري فً •
احداث

الثورة العرابٌة 

ثورة القاهرة االولً

ثورة القاهرة الثانٌة

1919ثورة 

 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

مبادي حقوق االنسان فً  1923اقر دستور •

المساواة

االستقالل

إنهاء االحتالل البرٌطانً

إنهاء االحكام العرفٌة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

مبادي حقوق االنسان فً  1923اقر دستور •

المساواة

االستقالل

إنهاء االحتالل البرٌطانً

إنهاء االحكام العرفٌة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدول ذات الدخل االقتصادي المرتفع •
دول الخلٌج

مصر

المكسٌك

البرازٌل

 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدول ذات الدخل االقتصادي المرتفع •
دول الخلٌج

مصر

المكسٌك

البرازٌل

 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تتشابه تضارٌس قارتً امرٌكا الشمالٌة •
:والجنوبٌة فً جهة 

 

(الجنوب–الشمال–الغرب–الشرق) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تتشابه تضارٌس قارتً امرٌكا الشمالٌة •
:والجنوبٌة فً جهة 

 

(الجنوب–الشمال–الغرب–الشرق) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌقل السكان غرب استرالٌا بسبب•

الغابات االستوائٌة  

الغابات الموسمٌة 

حشائش االستبس

سٌادة المناخ الصحراوي



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌقل السكان غرب استرالٌا بسبب•

الغابات االستوائٌة  

الغابات الموسمٌة 

حشائش االستبس

سٌادة المناخ الصحراوي



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

طالبت المذكرة المشتركة االولً ٌناٌر •
بـــ1882

عزل وزارة شرٌف باشا 

حل مجلس النواب

عزل الخدٌو توفٌق

نفً قادة الثورة العرابٌة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

طالبت المذكرة المشتركة االولً ٌناٌر •
بـــ1882

عزل وزارة شرٌف باشا 

حل مجلس النواب

عزل الخدٌو توفٌق

نفً قادة الثورة العرابٌة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

اقلٌمالصفصاف فً تنمو اشجار •

البحر المتوسط

الصٌنً

غرب اوربا 

اللورانس



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

اقلٌمالصفصاف فً تنمو اشجار •

البحر المتوسط

الصٌنً

غرب اوربا 

اللورانس



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌعٌش االسكٌمو فً•

سٌبرٌا

كندا 

الفلبٌن

البرازٌل



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌعٌش االسكٌمو فً•

سٌبرٌا

كندا 

الفلبٌن 

البرازٌل



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من القارات التى تتمتع بثبات معدالت الزٌادة •
الطبٌعٌة 

افرٌقٌا 

اوروبا

امرٌكا الشمالٌة 

استرالٌا



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من القارات التى تتمتع بثبات معدالت الزٌادة •
الطبٌعٌة 

افرٌقٌا 

اوروبا

امرٌكا الشمالٌة 

استرالٌا



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الجزر التى ٌرتفع بها عدد السكان فً العالم•

القمر

برٌطانٌا

الفلبٌن

جاو



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الجزر التى ٌرتفع بها عدد السكان فً العالم•

القمر

برٌطانٌا

الفلبٌن

جاو



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تخلت فرنسا عن مصطفً كامل بعد•

حادثة دنشواي

االتفاق الودي

الحكم الثنائً للسودان

تأسٌس الحزب الوطنً



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تخلت فرنسا عن مصطفً كامل بعد•

حادثة دنشواي

االتفاق الودي

الحكم الثنائً للسودان

تأسٌس الحزب الوطنً



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تعرف الجبال التى تقع شمال اسبانٌا باسم•

جبال االلب

جبال االلب الدٌنارٌة

جبال البرانس

جبال البلقان



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تعرف الجبال التى تقع شمال اسبانٌا باسم•

جبال االلب

جبال االلب الدٌنارٌة

جبال البرانس

جبال البلقان



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الجبال التى تقع شرق استرالٌا •

جبال االلب االسترالٌة

جبال االورال

جبال المرجان

جبال التاي



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الجبال التى تقع شرق استرالٌا •

جبال االلب االسترالٌة

جبال االورال

جبال المرجان

جبال التاي



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تحولت عالقة مصر ببرٌطانٌا من عالقة احتالل •
الً عالقة صداقة عقب

1942فبراٌر  4حادثة 

1936معاهدة 

حادثة قصر النٌل 

مظاهرة عابدٌن



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تحولت عالقة مصر ببرٌطانٌا من عالقة احتالل •
الً عالقة صداقة عقب

1942فبراٌر  4حادثة 

1936معاهدة 

حادثة قصر النٌل 

مظاهرة عابدٌن
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